
PORTARIA/PRESI/CENAG 32 DE 20/01/2011

Dispõe sobre a administração, os serviços e o funcionamento do Centro de Treinamento da Justiça Federal – CENTREJUFE.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições regimentais e,
CONSIDERANDO: 
a) que o Centrejufe tem como finalidade precípua proporcionar espaço físico e aprimoramento dos recursos logísticos às ações de 

desenvolvimento de recursos humanos para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional da Primeira Região;
b) que a administração das instalações e dos serviços do Centrejufe enseja despesas e atos de gestão que envolvem toda a Secretaria do 

Tribunal;
c) que o presidente do Tribunal é responsável pela prática desses atos de gestão no âmbito da primeira e da segunda instâncias da Primeira 

Região, nos termos do art. 21 do Regimento Interno;
RESOLVE:
Art. 1º As instalações do Centrejufe são integradas pelo Complexo de Educação Corporativa, pelo Complexo de Hotelaria e pelo Complexo 

de Cultura e Lazer.
Art. 2º O Complexo de Educação Corporativa destina-se:
I – às atividades de estudo, pesquisa e gestão do conhecimento, voltadas para a excelência dos serviços e para a preparação e o aprimoramento 

de magistrados, servidores e colaboradores do Tribunal e das seções e subseções judiciárias da Primeira Região;
II – aos serviços administrativos e judiciais do Tribunal.
§ 1º O Complexo de Educação Corporativa é sede da Esmaf.
§ 2º O Complexo de Educação Corporativa é integrado pelo conjunto de salas de aula, auditório e áreas contíguas de apoio educacional do 

Centrejufe.
Art. 3º O Complexo de Cultura e Lazer comporta as instalações destinadas às atividades esportivas, artísticas, recreativas e socioculturais.
Parágrafo único. O Complexo de Cultura e Lazer é integrado pelo conjunto de parques e jardins, cais, lojas, quadras de esporte, churrasqueiras, 

piscinas, bares, restaurantes, saunas, salões de festas, salas, halls e áreas contíguas de apoio para cultura e lazer do Centrejufe.
Art. 4º O Complexo de Hotelaria destina-se à hospedagem de magistrados, servidores e colaboradores da Primeira Região, que estejam 

participando de cursos ou eventos promovidos pelo Tribunal, pelas seccionais ou subseções judiciárias, bem assim, por órgãos externos. Em todas as 
situações, a hospedagem dar-se-á mediante autorização expressa do TRF 1ª Região.

§ 1º O Complexo de Hotelaria é integrado pelo conjunto de apartamentos, restaurante, lanchonete, lavanderia, rouparia, centro de 
informações e serviços turísticos e áreas contíguas de apoio hoteleiro do Centrejufe.

§ 2º Os hóspedes do Complexo de Hotelaria podem utilizar as instalações do Complexo de Cultura e Lazer, observadas as normas de 
funcionamento das atividades esportivas, artísticas, recreativas e socioculturais.

Art. 5º A administração do Centrejufe compreende:
I – planejar, coordenar e controlar os serviços de apoio logístico para as atividades promovidas pela Esmaf, pela Unicorp e por unidades 

internas do Tribunal e órgãos externos;
II – organizar e controlar a utilização das instalações e dos recursos físicos e tecnológicos requeridos pela Esmaf, pela Unicorp, pelas unidades 

internas do Tribunal e órgãos externos, compatibilizando sua utilização de acordo com as prioridades definidas pelo Tribunal e com a programação 
e o planejamento dos eventos;

III – administrar as instalações físicas dos Complexos de Educação Corporativa, de Cultura e Lazer e de Hotelaria, zelando pela perfeita 
conservação e funcionamento das instalações prediais, mecânicas, elétricas e hidráulicas.

§ 1º O Diretor da ESMAF é o responsável pela administração do Complexo de Educação Corporativa.
§ 2º A administração dos Complexos de Cultura e Lazer e de Hotelaria do Centrejufe poderá, a critério do Tribunal, ser terceirizada.
Art. 6º Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal. 
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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