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EMENTA

 

ADMINISTRATIVO.  RECLAMAÇÃO.  PORTARIA  Nº  27,  DE  2/09/2014.  DI RETORIA  DO
FORO  DA  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE  UBERABA.  DISCIPLINA  D O  ACESSO,
CIRCULAÇÃO  E  PERMANÊNCIA  DE  PESSOAS  NA  SUBSEÇÃO.  DISCIPLINAMENTO
DOS  SERVIÇOS  ADMINISTRATIVOS  NAS  SEÇÕES  E  SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS  –
PARÂMETROS.

1. O artigo 23 do Regimento Interno da Corte comete ao corregedor regional “exercer as atividades de
correição  da  Justiça  Federal  de  primeiro  grau”  (inciso  I),  bem  como  o  mister  de  “fiscalizar  e
superintender  as  atividades  relativas  ao  aperfeiçoamento,  à disciplina e  à  estatística  forense  de
primeiro grau, adotando, desde logo, as medidas adequadas à eliminação de erros e abusos”,  bem
como  o  artigo  74,  após  explicitar  que  o  Conselho  de  Administração  é o  “responsável  pelo
estabelecimento de normas, orientação e controle administrativo-financeiro do Tribunal e da Justiça
Federal da 1ª Região”, comete ao referido órgão colegiado o mister de “deliberar sobre a organização
dos serviços administrativos da Justiça Federal de primeiro grau” (inciso III), e o de “atuar como
instância  recursal  das  decisões  administrativas  do  presidente,  do  vice-presidente,  do  corregedor
regional, do diretor do foro e do diretor-geral da Secretaria do Tribunal” (inciso VII), de modo que lhe
toca, em grau superior,  assim em única ou em última instância, a formulação ou a verificação da
adequação das políticas adotadas, no âmbito das suas respectivas atribuições, seja pela Corregedoria
Regional, seja pelos juízes federais diretores de foro das seções ou subseções judiciárias da Primeira
Região, razão pela qual se conhece o presente pedido como recurso.

2. As atribuições dos juízes federais no exercício das funções de diretor do foro das seções e das
subseções  judiciárias  estão  especificadas  na  Resolução  nº.  79,  de  19  de  novembro  de  2009,  do
Conselho da Justiça Federal, e de acordo com o referido ato normativo do Conselho da Justiça Federal,
os juízes federais diretores de foro de subseções judiciárias,  estes por  delegação daqueles,  podem
dispor sobre os serviços de portaria e de segurança do foro, e disciplinar sobre o acesso a dependências
da sede da seção ou  da subseção judiciária,  bem como regular  o  funcionamento  dos  serviços  de
natureza  administrativa,  inclusive  o  serviço  de  portaria,  segurança  e  vigilância,  contudo  o
disciplinamento dos serviços administrativos nas Seções e Subseções Judiciárias deve ser feito em
consonância com as normas previstas em lei e,  no âmbito desta 1ª Região, com as normas gerais
estabelecidas por atos desta Corte Regional. É o que está fixado, aliás, por expresso, no transcrito
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inciso VII do artigo 5º da Resolução CJF 79/2009.

3. No que se refere especificamente aos serviços de portaria e segurança, a matéria já foi disciplinada
pela Instrução Normativa 14-10, deste Tribunal, que estabelece as normas gerais para regulamentação
dos  trajes  e  vestuário  de  servidores,  estagiários,  prestadores  de serviço  e  visitantes,  e  para  não
comprometer  a  uniformidade  que  deve  presidir  o  tema,  no  Tribunal  e  nas seções  e  subseções
judiciárias, a normatização da matéria deve replicar o que preceitua o ato normativo específico desta
Corte,  cabendo,  repita-se,  o  exame  individualizado  de  situações  que  não  estejam  expressamente
previstas pela norma ser levado a efeito com atenção à regra geral de proteção ao decorro, respeito e
austeridade que o ambiente reclama, sem haver descuido, outrossim, com as hipóteses de indígenas e
hipossuficientes, também contempladas de modo expresso pelo regramento geral.   

4. Recurso parcialmente provido para aprovação, pelo Conselho de Administração, da aplicação da IN
14-10  do  TRF  para  todas  as  Seções  e  Subseções  Judiciárias  da  1ª  região,  revogando-se  os  atos
normativos editados pelas Diretorias do Foro, naquilo quanto sejam com os seus termos incompatíveis,
com revogação do artigo 8º da Portaria DIREF 27, de 02.09.2014, da SSJ de Uberaba, e atribuída ao
inciso III  do artigo 7º  a  seguinte redação:  “  III.  utilizem qualquer  vestuário  incompatível  com o
ambiente de trabalho, compreendendo servidores,  estagiários,  prestadores de serviço e público em
geral,  conforme disciplinado nos itens 05 a 10 da IN-14-10 do Tribunal  Regional Federal  da 1ª
Região”.

 

A C Ó R D Ã O

 

Decide o Conselho de Administração, por maioria,  conhecer do expediente como
recurso, vencido o Desembargador Federal Mário César Ribeiro, e, por unanimidade, dar-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do relator, determinando o encaminhamento das recomendações a
todas as Seções e Subseções da Primeira Região.

 

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – 19/03/2015.

 

CARLOS MOREIRA ALVES

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Relator

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 06/05/2015, às 15:29 (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 0448425 e o código CRC 4B201EDF.
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