
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

Em 14 de junho próximo passado, tendo em vista decisão deste Conselho de 
Administração na sessão de julgamento do anterior dia 6, foi editada a Resolução Presi 
8324992, dispondo sobre o horário de funcionamento da Justiça Federal de 1º grau da 1ª Região 
e estabelecendo, em seu artigo 1º, em face das severas restrições orçamentárias existentes e ato 
normativo vinculante do eg. Conselho Nacional de Justiça, "que o funcionamento das seções e 

subseções judiciárias da Justiça Federal da 1ª Região e o atendimento ao público externo dar-

se-ão no horário das 9 h às 18 h, ininterruptamente, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira". 
Fixou-se, portanto, horário mínimo de atendimento ao público externo, nos moldes do 
estabelecido pelo CNJ, mas permitiu-se, no parágrafo único do dispositivo, observada a jornada 
diária de trabalho dos servidores de "7 (sete) horas corridas ou de 8 (oito) horas alternadas, em 

dois turnos, com intervalo para refeição" (art. 2º), que os juízes federais diretores de foro 
realizem "internamente alteração nos horários de funcionamento, desde que resguardado o 

atendimento ao público externo no horário estabelecido", de 9 às 18 horas, autorizando-se "as 

diretorias de foro das seções judiciárias da 1ª Região (.....) a promover as medidas necessárias 

ao fiel cumprimento desta Resolução".

Definiu-se, portanto, horário mínimo de atendimento ao público externo, 
estabelecido pelo ato normativo que nos é vinculante, permitindo-se, porém, aos diretores de 
foro, em face das peculiaridades de cada localidade desta 1ª Região, de dimensões continentais 
e realidades diversas nas 14 (quatorze) unidades da federação que a compõem, realizarem 
alteração nesses horários de funcionamento, desde que com resguardo do atendimento ao 
público externo durante o horário de expediente forense, fixado das 9 às 18 horas. Projetado 
para admitir eventual ampliação nos horários de funcionamento dos serviços jurisdicionais, de 
acordo com as características e costumes de cada localidade, e com as possibilidades 
orçamentárias existentes em cada momento em que vier a ser aplicada, o preceito tem sido 
utilizado, diante das realidades orçamentárias atuais, impositivas de cortes nas mais variadas 
áreas e atividades para possibilitar o funcionamento regular dos serviços de jurisdição, para 
promover adequações na distribuição da força de trabalho e na forma de atendimento ao público 
externo, para cumprir a obrigatoriedade de que, com maior ou menor número de servidores, seja 
o público externo atendido durante todo o horário de expediente forense, repita-se, das 9 às 18 
horas.

Na assentada de julgamento de 5 de março próximo passado, quando este 
Conselho de Administração iniciou a análise da Portaria SJTO-Diref SJTO-ASJUR 9815990, 
com a prorrogação da data de sua entrada em vigor introduzida pela Portaria SJTO-Diref SJTO 
ASJUR 9844013, apresentei os seguintes relatório e voto, este adaptado às conclusões e 
discussões que houve na oportunidade:
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"    Por meio do Ofício SJTO-Diref SJTO-ASJUR 9817088, o MMº. Juiz Federal 

Diogo Souza Santa Cecília, Diretor do Foro da Seção Judiciária do Tocantins, 

encaminhou a esta Presidência, para conhecimento, a Portaria SJTO-Diref 

9815990, que dispõe sobre a jornada de trabalho e o horário de 

funcionamento da Seção Judiciária do Tocantins, em Palmas/TO, e das 

Subseções Judiciárias de Araguaína-TO e de Gurupi-TO, a qual entrará em 

vigor no dia 09 de março de 2020.

     Esclareceu Sua Excelência que a medida foi adotada em face das restrições 

orçamentárias decorrentes do teto do orçamento imposto pela EC n. 95/2016 e, 

considerando que até a presente data não foi julgada, pela Suprema Corte, a 

ADI 4598 MC, que impugna normativo do eg. Conselho Nocional de Justiça 

(Resolução 88, de 8 de setembro de 2009) e trata da possibilidade de horário 

único a ser estabelecido pelos Tribunais, bem como em consonância com o 

julgamento TRF 1 Sessão do dia 16/01/2020 - doc. 9617175 que, por 

unanimidade, conheceu a Portaria SJ AC DIREF doc. 9555126 e a convalidou 

nos termos do Relatório e Voto TRF1 PRESI doc. 9603091.

     Colhe-se, do presente processo eletrônico, em especial dos "considerandos" 

da Portaria Portaria SJTO-Diref 9815990, que a providência realmente veio a 

ser implementada diante da "necessidade de adoção de novas medidas 

objetivando a racionalização de gastos para minimizar o corte orçamentário 

ocorrido, no percentual de 25% nas despesas de atividades da Justiça Federal, 

no exercício de 2020, em face da Emenda Constitucional  n. 95/2016; que as 

despesas de atividades da Seção Judiciária do Tocantins com maior custo são 

os de limpeza e conservação, vigilância, tecnologia da informação e 

fornecimento de energia; que atualmente todas as classes processuais são 

abrangidas pelo PJe e que a entrada de todos os processos novos já ocorre por 

esse sistema; e que os  processos físicos já estão em fase de migração para o 

PJe nas unidades de Primeiro Grau". Embora com significativa redução de 

pessoal a partir das 16.00 horas, para se atender à jornada de trabalho de sete 

horas diárias ininterruptas dos servidores, na forma autorizada pelo artigo 1º 

da Resolução 88, do eg. Conselho Nacional de Justiça, e ao mesmo tempo se 

assegurar atendimento integral ao público na maior parte do dia, mediante 

definição de "horário de atendimento ao público externo, nas Unidades 

Jurisdicionais e Administrativas da Seção Judiciária do Tocantins e das 

Subseções Judiciárias de Araguaína e de Gurupi, (....) das 9h às 15h, 

ininterruptamente", priorizando-se, ao que tudo indica, as peculiaridades locais, 

o horário fixado para funcionamento da Seccional e subseções judiciárias 

vinculadas com vistas ao atendimento ao público externo também é mantido em 

sua extensão até às 18 horas, mediante a garantia de realização desse 

atendimento "na Seção de Protocolo, Distribuição e Atendimento da Seção 

Judiciária do Tocantins e das Subseções Judiciárias de Araguaína e de Gurupi, 

(....) das 9h às 18h, ininterruptamente, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira". 

Atende-se, assim, a meu juízo, com a possibilidade que permitem as condições 

orçamentárias do momento, não só aos contornos da solução consensual ditada 

pela Suprema Corte, como também à referida Resolução CNJ 88/2009 e ao 

quanto decidido por este Conselho de Administração na sessão de 6 de junho 

próximo passado, que culminou com a edição da Resolução Presi 8324992, 

naquilo que cuidam de disciplinar e na finalidade que se destinam a regular, de 

que o público externo do Poder Judiciário tenha atendimento, em suas 
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dependências físicas, ao menos das 09 às 18 horas nos dias de expediente 

normal e, fora dele, continuamente em regime de plantão judiciário.

     Mostram, ainda, o ofício Circular SJTO-Diref 9817072, junto aos autos, que 

a medida foi divulgada junto à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Ministério 

Público Federal, à Defensoria Pública da União, à Polícia Federal, ao Tribunal 

Regional Eleitoral, ao Tribunal de Justiça, ao Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária, à Procuradoria da União, à Caixa Econômica Federal, ao 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, à 

Fundação Nacional de Saúde e ao Instituto Nacional do Seguro Social, por suas 

seções, superintendências ou representações no Estado do Tocantins, indicando 

sua ampla divulgação.   

     Tendo em vista que nas considerações que constam da Portaria SJTO DIREF 

9815990 não há informação sobre qualquer avaliação referente ao número de 

jurisdicionados que usualmente são atendidos na sede da Seção e nas Subseções 

Judiciárias do Estado de Tocantins no período em que se pretende reduzir o 

atendimento externo, para permitir que se avalie o impacto na medida naquelas 

localidades; que não há informação no processo sobre o horário de 

funcionamento dos outros órgãos públicos, especialmente de unidades judiciais 

da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual, no Estado do Tocantins, assim 

como das Procuradorias e Defensorias federal e estadual, de modo que se possa 

identificar a existência de tradição local quanto ao atendimento público nos 

períodos matutino ou vespertino naquelas cidades; e que não há informação 

sobre a manifestação da Seccional da OAB a que se refere a Certidão SJTO 

9850820, determinei o encaminhamento do processo à Diretoria do Foro da 

Seção Judiciária de Tocantins para complementar as informações ora 

requeridas, a fim de que o ato que dispõe sobre o horário de funcionamento da 

Justiça Federal possa ser levado à apreciação deste Conselho de 

Administração, órgão competente para tanto.

     Dentro desse contexto, como não foi possível a obtenção de tais informações 

até o início da presente sessão de julgamento, voto no sentido de se adiar o 

início da entrada em vigor da referida Portaria SJTO-Diref SJTO-ASJUR 

9815990 para após o recebimento das informações solicitadas. e deliberação e 

convalidação do ato por este órgão colegiado, à semelhança do que se entendeu 

quanto da deliberação no PAe/SEI 0001159-02.2019.4.01.8001".

Acrescento que, após a deliberação colegiada, foi editada a Portaria SJTO-
Diref SJTO-SECAD 9921939, revocatória das Portarias SJTO-Diref SJTO ASJUR 9815990 e 
9844013, e a Portaria SJTO-Diref SJTO DIREF 9922131, substitutiva das revogadas, 
esclarecendo em seus "considerando" que "o menor fluxo de jurisdicionados que demandam os 

serviços na Justiça Federal no Tocantins é registrado no horário das 15h às 18h, (apenas 

18,54% na Sede da Subseção Judiciária de Gurupi e 30,55% na Sede da Seção Judiciária do 

Tocantins), conforme levantamentos 9901469  e 9901794, e que, por outro lado, este horário 

representa maior gasto com energia elétrica, comparativamente ao período de 08 às 11h, por 

questões climáticas"; que "não haverá redução da carga horária dos servidores, cuja jornada 

deverá ser cumprida em 7 (sete) horas corridas ou em 8 (oito) horas alternadas, em dois 

turnos, com intervalo para refeição"; que "jornada de trabalho e horário de atendimento ao 
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público são temas que não podem ser confundidos e que não há sequer necessária coincidência 

entre a jornada de trabalho/horário de funcionamento interno e o horário de atendimento ao 

público externo (cf. esclarecimentos contidos na própria Decisão Liminar proferida pelo 

Ministro Luiz Fux, na ADI 4598 MC/DF, em trâmite no STF e voltada ao questionamento da 

Resolução nº 130 do CNJ)"; que "não haverá a redução do horário de funcionamento para 

atendimento ao público externo, o qual será mantido de forma ininterrupta no período de 09 às 

18h, em total observância à Resolução nº 130 do CNJ"; e que "o horário das 15h às 18h, o 

atendimento ao público externo funcionará normalmente, porém de forma centralizada, 

assegurado aos advogados e jurisdicionados o acesso aos processos físicos de todas as 

unidades, porventura ainda não digitalizados, bem como às demais informações processuais".

Na Informação SJTO-DIREF 9922238, o MMº. Juiz Federal Diretor do Foro 

da Seccional esclarece o horário de funcionamento de outros órgãos públicos, inclusive os 

congêneres do Poder Judiciário nas cidades de Palmas, Gurupi e Araguaína, salientando, ainda, 

que em "contato pessoal deste Diretor do Foro com o Dr. George Ladder, Procurador Chefe 

da Procuradoria da República no Estado do Tocantins, o MPF/TO está de acordo e apoia as 

alterações propostas por esta Diretoria do Foro na Portaria SJTO-DIREF 9922131 e sinalizou 

que pretende ajustar o horário de funcionamento da Procuradoria, em moldes semelhantes", e 

que em "contato pessoal com o Dr. Renan Marcel Bispo, Procurador Chefe da Procuradoria 

Federal no Tocantins e com o Defensor Público Igor de Andrade Barbosa, Chefe da Defensoria 

Pública da União no Tocantins, também foi manifestada por ambos a concordância e o apoio 

às alterações ora propostas".  Ponderou, outrossim, que diante das pontuações feitas pela 

Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Tocantins no Ofício nº. 

091/2020/GAB/PRES/OABTO (id 9910478), posicionando-se contra as alterações propostas e 

noticiando que apresentará a análise e discussão da matéria "ao Plenário da OAB Nacional, por 

considerar a natureza sistêmica e nacional da discussão", editou o novo ato normativo, com 

vistas a aprimorar o anterior, e onde, dentre outras informações, ficou consignado:

"  a) que não haverá a redução do horário de funcionamento para atendimento 

ao público externo, o qual será mantido de forma ininterrupta no período de 09 

às 18h, em total observância à Resolução nº 130 do CNJ;

   b) que no horário das 15h às 18h, o atendimento ao público externo 

funcionará normalmente, porém de forma centralizada, assegurado aos 

advogados e jurisdicionados o acesso aos processos físicos de todas as 

unidades, porventura ainda não digitalizados, bem como às demais informações 

processuais;

   c) que não haverá redução da carga horária dos servidores, cuja jornada 

deverá ser cumprida em 7 (sete) horas corridas ou em 8 (oito) horas alternadas, 

em dois turnos, com intervalo para refeição;

  d) que jornada de trabalho e horário de atendimento ao público são temas que 

não podem ser confundidos e que não há sequer necessária coincidência entre a 

jornada de trabalho/horário de funcionamento interno e o horário de 

atendimento ao público externo (cf. esclarecimentos contidos na própria 

Decisão Liminar proferida pelo Ministro Luiz Fux, na ADI 4598 MC/DF, em 

trâmite no STF e voltada ao questionamento da Resolução nº 130 do CNJ);  

  e) que os  processos físicos existentes em tramitação ajustada na Sede da 

Seção Judiciária do Tocantins, na Subseção Judiciária de Gurupi e na Subseção 
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Judiciária de Araguaína serão totalmente digitalizados e migrados para o PJe 

até o final de março (SJTO e SSJ/GUR) e de julho de 2020 (SSJ/ARN), tornando 

superada, portanto, qualquer necessidade de acesso a autos físicos por 

advogados; e

  f) que nos casos de atos marcados por outro Juízo ou Tribunal com previsão de 

horário que extrapole as 15h, e que devam ser acompanhadas remotamente na 

Seção Judiciária do Tocantins, a exemplo de Sessões de Tribunais que admitam 

sustentações orais on line por parte de advogados e videoconferências 

presididas por outros Juízos, a Central de Videoconferência - CEVID será 

mantida em funcionamento durante o período necessário para a viabilização e 

acompanhamento do ato, mediante prévio agendamento pelo interessado".

Dentro desse contexto, e com os esclarecimentos trazidos pela Diretoria do 

Foro, de que o horário de funcionamento para atendimento ao público externo será preservado 

de forma ininterrupta no período de 09 às 18 horas, na linha do comando vinculante da 

Resolução nº 130 do eg. Conselho Nacional de Justiça, porém com as adaptações de pessoal e 

setores necessárias à compatibilização com as severas restrições orçamentárias impositivas da 

proposição, trago a Portaria SJTO-Diref SJTO-DIREF 9922131 ao conhecimento e 

convalidação pelo Conselho de Administração, votando pela convalidação do ato 

administrativo, e encaminhamento de cópia do mesmo, para conhecimento, ao eg. Conselho 

Nacional de Justiça, ao Conselho da Justiça Federal e ao ilustre Ministro Luiz Fux, do eg. 

Supremo Tribunal Federal, relator da ADI 4598 MC/DF, mesmo encaminhamento que, deixo já 

aqui sugerido, seja levado a efeito em relação aos demais atos da espécie adotados no âmbito da 

Justiça Federal da 1ª Região. Assinalo, ainda, lembrando o disposto no artigo 11 do ato 

normativo aqui sob apreciação, que o "início da vigência desta Portaria será noticiado após a 

sua deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região". E pontuo, por fim, que à semelhança dos casos anteriores, deixei de encaminhar 

previamente os autos para a manifestação da douta Corregedoria Regional, com vistas à 

celeridade da apreciação do ato pelo colegiado, na medida em que a ilustre Corregedora 

Regional o compõe e pode, caso se sinta em condições, fazê-lo na presente assentada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Presidente do TRF - 1ª 
Região, em 16/04/2020, às 11:31 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código 

verificador 10091851 e o código CRC A468C06E.
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