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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS 

PORTARIA SJAM-DIREF - 10240626

Dispõe sobre a jornada de trabalho e o horário de funcionamento da Seção 
Judiciária do Amazonas, da Subseção Judiciária de Tabatinga e da 
Unidade Avançada de Atendimento do município de Tefé/AM. 

A JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO E CORREGEDORA 
PERMANENTE DOS ASSUNTOS AUXILIARES DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS, no 
uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante nos autos do Processo SEI N. 0000517-
89.2020.4.01.8002, 

CONSIDERANDO: 

a) a Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais; 

b) o Provimento COGER - 10126799, de 19/04/2020, que estabelece normas sobre a
padronização e a racionalização dos serviços no âmbito do primeiro grau da Justiça Federal da Primeira 
Região; 

c) a Resolução 88, de 8 de setembro de 2009, do Conselho Nacional de Justiç-ª,
que fixa parâmetros uniformes para o funcionamento dos órgãos do Poder Judiciário quanto à jornada de 
trabalho de seus servidores; 

d) a Resolução Presi 8324992, de 14 de junho de 2019, que dispõe sobre a jornada de
trabalho e o horário de funcionamento da Justiça Federal de 1 º grau da 1 ª Região; 

e) a Portaria SJAM Diref 8383382, de 18 de junho de 2019, que dispõe sobre a jornada
de trabalho e o horário de funcionamento da Seção Judiciária do Amazonas e Subseções vinculadas; 

f) a necessidade de adoção de medidas para diminuir o impacto da política de contenção
de gastos em face da Emenda Constitucional n. 95/2016; 

g) que, no horário das 18h às 21h, ocorre o maior pico de consumo de energia elétrica na
maior parte do território brasileiro, elevando a tarifa de energia em cerca de 8 a 9 vezes; 

h) a necessidade de regulamentar e adequar o horário de funcionamento da Justiça
Federal no Amazonas à realidade local; 

i) que a maioria expressiva dos jurisdicionados demandam os serviços desta Seção
Judiciária e da Subseção Judiciária de Tabatinga no horário de 8h às 14h; 

j) que atualmente todas as classes processuais são abrangidas pelo Processo Judicial
Eletrônico (PJe) e que a entrada de todos os processos novos já tramotam nesse sistema; 

k) que os processos fisicos já estão em fase de migração para o PJe nas unidades de
Primeiro Grau; e 

1) o julgamento proferido pelo Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região nos autos do Processo SEI n. 0001159-02.2019.4.01.8001 (RelatórioNoto 
n. 9603091 e Certidão n. 9617175);

m) o teor da Informação SECAD n. 10238074;

n) as observações lançadas no item 5 do Relatório de Correição Geral Ordinária na
Seção Judiciária do Amazonas/2019 de n. 9971608; 

RESOLVE: 

Art. 1 º ESTABELECER que o atendimento ao público externo e o funcionamento 
interno da Seção Judiciária do Amazonas, da Subseção Judiciária de Tabatinga e da Unidade Avançada de 
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