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DIRETORIA DO FORO 
 

PORTARIA 

 
 

Dispõe sobre a atualização das atribuições das unid ades administrativas da SJDF. 
 

A JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO da Seção Judiciári a do Distrito Federal,  no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Resolução  n. 79, de 19.11.2009, do Conselho da 
Justiça Federal, e pelo Provimento/COGER n. 38/2009 , alterado pelo provimento/COGER n. 
39/2009, ambos da Corregedoria Regional da Justiça Federal da Primeira Região, e nos termos do 
Processo Administrativo n. 1.135/2011-JFDF, 

CONSIDERANDO a Resolução/ PRESI 600-08, de 13.3.200 9, que dispõe sobre o realinhamento 
administrativo da Justiça Federal de Primeira Instâ ncia da Primeira Região; 

CONSIDERANDO que a última atualização do Regulament o de Serviços desta Seccional 
ocorreu no ano de 1997; 

CONSIDERANDO a Portaria DIREF nº 247, de 5.4.2011, que instituiu a Comissão de 
Avaliação e Racionalização de Procedimentos Adminis trativos, no âmbito desta 
Seccional;RESOLVE: 
 
PORTARIA DIREF Nº 196 DE 21 DE MARÇO DE 2012 

Art. 1º Aprovar e implementar as atualizações das c ompetências e atribuições das 
unidades administrativas que compõem a estrutura or ganizacional da Seção Judiciária do 
Distrito Federal, denominadas de Matriz de Atribuiç ões Administrativas da SJDF, até ulterior 
revisão do Regulamento de Serviço da Justiça Federa l de Primeiro Grau da Primeira Região pelo 
Tribunal Regional Federal da Primeira Região.   

Parágrafo único. As competências e atribuições das unidades administrativas da Seção 
Judiciária do Distrito Federal, atualizadas, consta m do Anexo Único desta portaria. 

Art. 2º Revoga-se a Portaria DIREF nº 660, de 26/08 /1997. 
 

 

ANEXO 

MATRIZ DE ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS da sjdf 
 
 

DIRETORIA DO FORO - DIREF 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Exercer a administração geral da Seção Judiciária e  representá-la junto às autoridades. 

 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
� Planejar, orientar, acompanhar, controlar e avaliar  a execução das atividades 

administrativas e judicantes da Seção Judiciária; 
� representar a Seção Judiciária junto ao Tribunal, a os demais órgãos e entidades e à 

sociedade; 
� executar e fazer executar as ordens e decisões do T ribunal. 

 

� COMPETÊNCIAS: 
� Representar a Seção Judiciária em atos e solenidade s; 
� receber, em caráter oficial, as autoridades em visi ta à Seção Judiciária; 
� manter contato com autoridades de igual nível no Ju diciário e em outros Poderes; 
� atuar junto ao Tribunal e às demais Seções Judiciár ias no sentido de promover 

permanente intercâmbio gerencial, técnico e adminis trativo; 
� exercer a direção geral e a coordenação das ativida des da Seção Judiciária; 
� definir diretrizes, planos e estratégias de ação ge rais para a Seção Judiciária, em 

consonância com as políticas e diretrizes estabelec idas pelo Tribunal; 
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� receber, transmitir, cumprir e fazer cumprir as dec isões do Tribunal; 
� exercer as funções de Corregedor-Geral permanente d os serviços auxiliares não 

vinculadas diretamente às Varas; 
� baixar ordens de serviço, planos de ação e outros d ocumentos semelhantes a serem 

executados pelo órgãos subordinados; 
� propor ao Tribunal alterações nas normas, estrutura  organizacional, quadro de 

servidores e de funções da Seccional, bem como a cr iação ou especialização de Varas; 
� aprovar programas de trabalho das unidades subordin adas; 
� encaminhar e acompanhar junto ao Tribunal os docume ntos e assuntos dos servidores e da 

Seção Judiciária que ultrapassem suas competências;  
� instaurar e julgar sindicâncias e Processos Adminis trativos Disciplinares para apurar 

irregularidades ou infrações funcionais dos servido res lotados na Seção Judiciária; 
� aplicar as penalidades legais aos servidores e enca minhar ao Tribunal os Processos 

Administrativos Disciplinares passíveis de pena de demissão, cassação da aposentadoria ou da 
disponibilidade a teor do disposto na Lei 8.112/90;  

� autorizar o afastamento de servidores para particip arem de cursos realizados no país; 
� dar posse, lotar, relotar, conceder licenças, vanta gens, férias e outros direitos e 

benefícios dos servidores; 
� exercer as funções de Ordenador de Despesa; 
� assinar contratos, convênios, acordos, ajustes, not as orçamentárias e outros documentos 

contratuais, orçamentários e financeiros da Seção J udiciária; 
� encaminhar ao Tribunal, dentro dos prazos estabelec idos, relatórios gerais de 

atividades, propostas orçamentárias, balancetes e r elatórios de atividades do gestor e outros 
documentos solicitados; 

� autorizar a abertura de licitações, adjucar seus re sultados, aplicar penalidades a 
fornecedores, anular, revogar e realizar outros ato s decisórios necessários ao procedimento 
licitatório; 

� constituir e designar comissões de natureza temporá ria ou permanente, no âmbito de sua 
competência; 

� realizar outras atividades assemelhadas. 
 

� ATRIBUIÇÕES DO TITULAR: 
� Representar a Seção Judiciária junto às autoridades  ou delegar esta representação a 

outro Juiz, e presidir as solenidades oficiais real izadas na Seção Judiciária; 
� receber em caráter oficial as autoridades em visita  à Seção Judiciária; 
� dirigir os serviços administrativos no âmbito da Se ção Judiciária, elaborando 

diretrizes e planos de ações gerais; 
� baixar ordens de serviço e aprovar normas, planos d e ação, instruções e outros 

instrumentos semelhantes a serem executados pelas u nidades administrativas subordinadas; 
� receber, transmitir, cumprir e fazer cumprir as dec isões do Tribunal; 
� submeter ao Tribunal, nos prazos estabelecidos,  pl anos de ação e programas de 

trabalho; 
� dar posse aos servidores da Seção Judiciária; 
� lotar os servidores, observadas as disposições do T ribunal; 
� determinar as alterações de lotação de servidores n o âmbito da sede da Seção 

Judiciária; 
� assinar as carteiras funcionais dos servidores da S eção Judiciária, de acordo com o 

modelo aprovado pelo Tribunal; 
� determinar, nos assentamentos dos servidores, ao re gistro de elogios, penalidades, 

férias, licenças, averbação de tempo de serviço e d emais atos relativos à vida funcional; 
� conceder aos servidores licenças, vantagens, férias  e outros direitos cominados em lei, 

observadas as normas que regem a matéria; 
� instruir e submeter ao Tribunal os pedidos de cedên cia, remoção, redistribuição e 

transferência, a qualquer título, de servidores lot ados na Seção Judiciária; 
� determinar a elaboração das folhas de pagamento dos  servidores da Seção Judiciária, e 

autorizar o devido crédito; 
� indicar, ao Presidente do Tribunal, os titulares pa ra ocupar as funções comissionadas 

de FC-06 a FC-09, no âmbito da Diretoria do Foro e da Secretaria Administrativa. No âmbito das 
Subseções e Varas, a indicação será efetuada pelo J uiz Coordenador e Juiz Titular, 
respectivamente, e encaminhada ao Presidente do Tri bunal pelo Juiz Diretor do Foro; 

� designar, no âmbito da Seção Judiciária, os titular es das funções comissionadas de FC-
01 a FC-05, mediante a indicação do Juiz Titular, q uando as referidas funções estiverem afetas 
à estrutura organizacional das Varas Federais; 

� zelar pela apresentação dos servidores para que est ejam sempre devidamente trajados;  
� autorizar o afastamento de servidores para particip arem de cursos realizados no país; 
� submeter ao Tribunal os pedidos de afastamento de s ervidores, decorrentes de licença, 

cujo gozo dependa da conveniência do serviço; 
� autorizar viagens de servidores da Seção Judiciária  em objeto de serviço; 
� propor ao Tribunal a realização de cursos e treinam entos, visando ao aperfeiçoamento de 

servidores; 
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� determinar a instrução dos pedidos de aposentadoria  e exoneração, encaminhando-os ao 
Tribunal; 

� instaurar sindicâncias e Processo Administrativo Di sciplinar para apurar 
irregularidades ou infrações funcionais dos servido res lotados na Seção Judiciária; 

� julgar Sindicâncias e Processos Administrativos Dis ciplinares, observado o disposto no 
art. 167 e parágrafos, da Lei n. 8.112/90; 

� aplicar as penalidades previstas no art. 141, incis os II e III, da Lei n. 8.112/90, aos 
servidores lotados na Seção Judiciária; 

� encaminhar ao Presidente do Tribunal os Processos A dministrativos Disciplinares, 
passíveis de pena de demissão, cassação da aposenta doria ou da disponibilidade a teor do 
disposto no art. 141, inciso I, da Lei n.8.112/90; 

� conhecer e decidir pedidos de reconsideração dos se us atos e decisões, na forma do art. 
106, parágrafo único, da Lei n. 8112/90; 

� publicar, anualmente, a Escala de Férias dos servid ores da Seção Judiciária, que serão 
organizadas de conformidade com o interesse do serv iço; 

� autorizar a prestação de serviços extraordinários p elos servidores da Seção Judiciária, 
de acordo com a legislação, condicionada à verifica ção prévia da disponibilidade orçamentária; 

� desempenhar as atribuições de ordenador de despesas , assinando em conjunto com o 
Diretor da Secretaria Administrativa; 

� descentralizar  créditos orçamentários para as Subs eções Judiciárias; 
� autorizar abertura de licitações, constituir as res pectivas comissões para aquisição de 

material e a realização de obras e serviços, bem co mo ratificar a sua dispensa ou 
inexigibilidade, quando for o caso, nos termos da l egislação em vigor e mediante 
justificativa; 

� homologar as adjudicações feitas pela Comissão de L icitação ou, quando for o caso, 
anular ato irregular ou, ainda, revogar, no todo ou  em parte o procedimento licitatório 
respectivo; 

� decidir, em grau de recurso, as questões suscitadas  nos processos licitatórios; 
� assinar documentos correspondentes à execução orçam entária e financeira, com 

observância das normas legais; 
� assinar contratos, convênios, acordos, ajustes e re spectivos aditamentos a serem 

firmados pela Seção Judiciária; 
� aplicar penalidades a fornecedores e a executantes de obras ou serviços, quando 

inadimplentes; 
� submeter ao Tribunal, a proposta orçamentária e sol icitações de abertura de créditos 

adicionais, elaborados de acordo com as instruções,  nas épocas e condições determinadas, 
fornecendo todos os elementos necessários à análise ; 

� remeter ao Tribunal, conforme instruções, os relató rios referentes à execução 
orçamentária e financeira, como também dados estatí sticos do período, a fim de permitir o 
acompanhamento das atividades da Seção Judiciária d urante a execução do orçamento-programa; 

� manter contabilidade sintética e analítica para a p restação de contas ao Controle 
Interno, bem como para atendimento de informações s olicitadas pelo Tribunal acerca da execução 
orçamentária, financeira e patrimonial;  

� observar os limites orçamentários, na aplicação dos  recursos distribuídos, na forma da 
legislação em vigor e das instruções emanadas do Tr ibunal; 

� gerenciar a cobrança de custas e os serviços de apo io administrativo e judiciário; 
� prestar contas ao órgão de Controle Interno, na for ma da legislação; 
� determinar o fechamento do Foro, de acordo com as d isposições legais e deliberações do 

Tribunal; 
� propor o horário de funcionamento da Seção Judiciár ia, com a observância do que a 

respeito dispuserem a Lei e Resoluções do Tribunal.  No âmbito das Subseções, a proposição será 
efetuada pelo Juiz Coordenador e encaminhada ao Pre sidente do Tribunal pelo Juiz Diretor do 
Foro; 

� propor ao Tribunal a designação de local para insta lação de Varas, salas destinadas ao 
Ministério Público ou à Ordem dos Advogados do Bras il e medidas análogas; 

� designar locais onde devam ser realizadas as arrema tações e leilões judiciais; 
� constituir e designar comissões de natureza temporá ria ou permanente, no âmbito de sua 

competência; 
� designar, mensalmente, em sistema de rodízio, os Ju ízes que exercerão as atividades do 

plantão e da distribuição; 
� fixar normas para o uso de telefones e regulamentar  o uso dos veículos da Seção 

Judiciária, em consonância com as normas emanadas d o Tribunal; 
� dispor sobre os serviços de portaria, conservação e  policiamento do Foro; 
� elaborar, anualmente, o relatório consolidado das a tividades da Seção Judiciária, 

encaminhando-o, nas datas determinadas, ao Presiden te do Tribunal e à Corregedoria-Geral; 
� sugerir ao Tribunal a criação, instalação ou especi alização de Varas, em determinadas 

matérias, ouvidos os demais Juízes; 
� zelar pelo correto emprego dos materiais de consumo , equipamentos  e materiais 

permanentes, instalações e imóveis; 
� estimular a criatividade, a iniciativa e a integraç ão funcionais; 
� praticar outros atos de gestão administrativa na ár ea de jurisdição da Seção Judiciária 

que não colidam com as atribuições do Tribunal. 
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SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO– sesud/diref 

 

� OBJETIVO GERAL: 
Prestar apoio administrativo ao Juiz Diretor do For o. 

 

� ATRIBUIÇÕES: 

� Prestar apoio ao Juiz Diretor do Foro nos assuntos administrativos e no preparo e 
conferência de expedientes e correspondências;  

� Examinar, preparar, digitalizar, escanear, digitar,  controlar e encaminhar a 
correspondência do Gabinete, inclusive aquela encam inhada e recebida via eletrônica; 

� organizar e manter fichários, cadastros e arquivos de interesse da unidade; 

� recepcionar visitantes, marcar audiências, fazer co ntatos telefônicos e prestar 
informações sobre assuntos pertinentes ao Gabinete;  

� receber, controlar, guardar e distribuir material n ecessário ao desenvolvimento das 
atividades do Gabinete; 

� Autuar, instruir e acompanhar os processos administ rativos a serem instaurados em 
assuntos relativos aos magistrados da Seccional e à  Diretoria do Foro; 

� Prestar informações acerca de sistemas informatizad os de sua competência; 

� Prestar atendimento pessoal aos juízes da Seccional  em assuntos institucionais e de 
divulgação pública; 

� Providenciar atendimento imediato visando à indicaç ão de magistrado nos casos de 
impedimento ou suspeição declarados; 

� Dar encaminhamento aos pedidos de preferência de pr ocessos com carga na Contadoria; 

� Prestar informações a instituições oficiais compete ntes acerca de matérias afetas aos 
magistrados da Seccional e à Diretoria do Foro; 

� Prestar informações a área de Recursos Humanos acer ca de ocorrências afetas aos 
magistrados da Seccional e à Diretoria do Foro, rea lizando seu controle e acompanhamento 
cadastral; 

� Executar os serviços de apoio às viagens do Juiz Di retor do Foro e demais magistrados 
da Seccional, inclusive quanto aos documentos e for mulários necessários à sua liberação e 
prestação de contas, prestando as devidas informaçõ es à área de execução contratual; 

� Desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou contidas em normas. 

 
 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA – ASJUR 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Prestar suporte técnico e jurídico ao Juiz Diretor do Foro e à Secretaria 

Administrativa. 
 

� ATRIBUIÇÕES: 

� Fazer pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudê ncia; 

� Analisar os processos que lhe forem submetidos pelo  Juiz Diretor(a) do Foro ou pelo 
Diretor(a) da Secretaria Administrativa e emitir pa receres conclusivos; 

� Auxiliar, quando determinado, em matérias levadas a  exame e decisão do Diretor do Foro; 

� Elaborar estudos e pareceres preliminares dos assun tos que lhe forem encaminhados pelo 
Juiz Diretor do Foro ou pelo Diretor(a) da Secretar ia Administrativa. 

� Colaborar, dentro de sua área de atuação, com os di rigentes e servidores da Seção 
Judiciária; 

� Examinar e pronunciar-se sobre a elaboração e ediçã o de atos normativos; 

� Emitir pareceres nos casos de controvérsias de ente ndimento entre os Núcleos, entre 
esses e a Seaju/Secad, nas matérias suscitadas pelo  Diretor do Foro e pelo Diretor(a) da 
Secad, nas sindicâncias e nos processos administrat ivos disciplinares; 

� Prestar assistência jurídica à Diretoria do Foro e à Secretaria Administrativa em 
assuntos ou ações de interesse da Administração da Seção Judiciária ou de órgãos e entidades 
externas; 

� Manter o Juiz Diretor do Foro informado acerca dos trabalhos em andamento; 

� Executar os Planos de Trabalho e cronogramas de rea lização de atividades da unidade, de 
forma a zelar pelo cumprimento dos prazos estipulad os; 

� Elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 
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� Analisar e aprovar as minutas de Edital, Contrato, Convênio e outros análogos, nos 
termos do artigo 38, parágrafo único da Lei nº 8.66 6/1993; 

� Se manifestar nos casos de recursos contra decisão proferida pela SECAD; 

� Se manifestar nos casos de pedido de reconsideração  e de recurso contra decisão 
proferida pelo titular da DIREF; 

� Controlar e gerenciar a alimentação dos sistemas in formatizados e da rede corporativa 
na intranet, internet e similares, com dados refere ntes às atividades desenvolvidas pela área, 
fluxo de expedientes e processos recebidos e expedi dos; 

� Prestar assessoramento jurídico à Diretoria do Foro , especialmente, na prestação de 
informações à Advocacia Geral da União, em mandados  de segurança e/ou em outras ações em que, 
de qualquer forma, haja interesse da administração;  

� Desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou contidas em normas. 

 
 

SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – secos 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Informar e esclarecer à opinião pública sobre as at ividades e os julgamentos da Seção 

Judiciária, e cuidar da representação oficial e soc ial do Diretor do Foro. 
 

� ATRIBUIÇÕES: 

� Coordenar a cobertura jornalística e o registro fot ográfico dos eventos oficiais e 
sociais da Seção Judiciária; 

� assistir os profissionais encarregados de cobertura  jornalística; 

� elaborar e fornecer à imprensa interessada, após ap rovação do Juiz Diretor do Foro, 
noticiário das atividades da Seção Judiciária; 

� preparar matérias jornalísticas para veiculação int erna e externa; 

� preparar os textos dos originais, adequando-os às n ormas gramaticais da língua culta e 
aos padrões gráficos para publicação na Revista ou documento similar instituído no âmbito da 
Seccional; 

� executar as atividades inerentes à diagramação, rev isão e elaboração de índices da 
Revista ou documento similar, exercendo controle so breas impressões realizadas por terceiros; 

� manter atualizada a galeria de retratos dos Juízes Federais e ex-Diretores de Foro da 
Seção Judiciária; 

� zelar pela correta interpretação dos fatos ocorrido s na Seção Judiciária, junto à 
imprensa falada, escrita e televisiva; 

� organizar, em forma de "clipping", recortes de jorn ais de matérias de interesse da 
Seção Judiciária, veiculadas pela imprensa ou media nte utilização de ferramenta eletrônica. 

� organizar a agenda de representação oficial e socia l do Juiz Diretor do Foro; 

� preparar e expedir convites para cerimônias e festi vidades promovidas pela Seção 
Judiciária ou por solicitação dos Magistrados; 

� organizar as festividades de caráter social da Seçã o Judiciária, visando ao 
congraçamento dos servidores; 

� organizar e manter atualizado o cadastro de autorid ades constituídas dos Três Poderes 
da União, no âmbito federal e estadual, assim como outras listagens pertinentes; 

� organizar as solenidades e visitas protocolares à s eção judiciária, cuidando das normas 
do cerimonial; 

� organizar as festividades internas; 

� coordenar a realização de eventos sociais e cultura is; 

� gravar palestras, seminários, sessões solenes e out ros eventos, de modo a serem 
incorporados ao memorial da Seção Judiciária; 

� coordenar e controlar o uso dos equipamentos de som  e TV da Seção Judiciária; 

� manter permanente intercâmbio com as áreas de Comun icação Social e de Representação 
Social do Tribunal; 

� assistir o Juiz Diretor do Foro na recepção a autor idades nacionais ou estrangeiras em 
visita de caráter oficial, informando-as, se necess ário, sobre as atividades da Seção 
Judiciária; 

� participar do treinamento do pessoal, orientando so bre o trato com a imprensa em geral 

� divulgar, internamente, as atividades sociais, acon tecimentos festivos, datas cívicas, 
de interesse dos servidores; 
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� organizar e manter atualizado o cadastro das autori dades da Seção Judiciária, visando 
ao atendimento do público interno e externo; 

� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e cr onogramas de realização de 
atividades da Seção, de forma a zelar pelo cumprime nto dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da Seção; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou contidas em normas. 

 
SEÇÃO DE BIBLIOTECA- SEBIB 

 

� OBJETIVO GERAL: 
Organizar, controlar e administrar o acervo bibliog ráfico da Seção Judiciária. 

 

� ATRIBUIÇÕES: 

� Analisar, selecionar e propor aquisição de obras pa ra compor o acervo bibliográfico da 
Seção Judiciária; 

� catalogar, classificar e indexar as obras adquirida s; 

� organizar e manter atualizados os catálogos de mono grafias, periódicos, jurisprudência, 
súmula, Diários Oficiais da União e Diários da Just iça; 

� selecionar, analisar e catalogar atos administrativ os da Seção Judiciária, do TRF - 1ª 
Região, bem como dos demais órgãos do Poder Judiciá rio; 

� selecionar, analisar e catalogar as normas legais e  atos dos outros Poderes da União; 

� Selecionar, analisar e catalogar normas de interess e da Seção Judiciária publicados nos 
Diários Oficiais e no Diário do TRF1ª Região; 

� elaborar índices, catálogos e vocabulários controla dos dos atos e normas legais; 

� atender às consultas e pesquisas dos usuários; 

� elaborar estatísticas mensais e relatórios anuais;  

� providenciar a encadernação e conservação do materi al bibliográfico; 

� promover intercâmbio bibliotecário; 

� implementar o Sistema Automatizado de Biblioteca; 

� Selecionar e propor descarte de obras 

� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e cr onogramas de realização de 
atividades da Seção, de forma a zelar pelo cumprime nto dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da Seção; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas. 

 
 

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO – NUCOI 
 

�  OBJETIVO GERAL: 
Coordenar e dirigir as atividades de controle da ge stão orçamentária, financeira e 

patrimonial da Seção e Subseção Judiciária. 
 

�  ATRIBUIÇÕES: 

� Apurar e examinar a legalidade das licitações, dos contratos, convênios, ajustes e 
outros instrumentos bem como acompanhar sua execuçã o financeira;  

� acompanhar os processos de licitação, inexigibilida de  e  dispensa; 

� controlar, avaliar e acompanhar contratos e licitaç ões; 

� supervisionar a análise e o exame da documentação c omprobatória de despesa; 

� conferir e examinar os comprovantes de despesas rel ativas ao PRO-SOCIAL, consultando os 
instrumentos que disciplinam cada atividade; 

� acompanhar e controlar a utilização dos créditos or çamentários, bem como sua execução 
financeira; 

� levantar e relatar irregularidades encontradas nas prestações de contas; 

� coordenar a análise dos registros contábeis sobre a  gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial da Unidade Gestora; 

� coordenar as atividades relacionadas ao encerrament o do exercício, de acordo com a 
normatização publicada pela Secretaria do Tesouro N acional e orientações emanadas do Tribunal; 
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� conferir e examinar os  relatórios mensais de almox arifado (RMA) e de bens (RMB), bem 
como os inventários anuais e encaminhá-los à área d e Controle Interno do Tribunal nos prazos 
estabelecidos; 

� conferir o Relatório do Gestor elaborado para compo r a Tomada de Contas Anual, 
confrontando os dados referentes à execução orçamen tária, financeira e patrimonial com os 
registros do Sistema de Administração Financeira — SIAFI; 

� acompanhar no SIAFI os registros da conformidade di ária, contábil e de operadores; 

� controlar o cadastramento de usuários do SIAFI e  S istema de Patrimônio Imobiliário da 
União — SPIU; 

� acompanhar o cadastramento de imóveis da Unidade Ge stora no SPIU e SIAFI; 

� acompanhar os registros no Rol dos Responsáveis, fe itos pela financeira, em 
conformidade com a publicação dos atos de designaçã o e exoneração desses responsáveis; 

� encaminhar à área de Controle Interno do Tribunal o  Relatório do Gestor, Rol dos 
Responsáveis, os demonstrativos elaborados pelo SER PRO e outros documentos que se fizerem 
necessários à composição da Tomada de Contas Anual da Unidade Gestora; 

� submeter ao Diretor do Foro, nos prazos estabelecid os, os balancetes e demonstrações 
contábeis, bem como as tomadas de contas;  

� prestar a devida assistência, cooperação e apoio ao s Ordenadores de Despesas e demais 
responsáveis vinculados às atividades de sua compet ência, com vistas a obter o adequado 
benefício dos recursos públicos; 

� manter permanente intercâmbio com as áreas técnicas  do Tribunal; 

� planejar, orientar e controlar os Planos de Trabalh o e cronogramas de realização de 
atividades do Núcleo e de suas unidades subordinada s, zelando pelo cumprimento dos prazos 
estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou contidas em normas.    
 

SEÇÃO DE CONTABILIDADE – secob 
 

�  OBJETIVO GERAL: 
Acompanhar, examinar e controlar todas as operações  contábeis dos atos e fatos da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Se ção e Subseção Judiciária através do 
SIAFI e da análise dos processos de prestação de co ntas. 
 

�  ATRIBUIÇÕES: 

� Acompanhar, examinar e controlar todas as operações  contábeis dos atos e fatos da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Se ção e Subseção Judiciária através do 
SIAFI e da análise dos processos de prestação de co ntas; 

� controlar as operações contábeis dos atos e fatos d a gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial, junto aos Sistemas da Administração Pú blica;  

� examinar os procedimentos contábeis empregados nos processos de prestação de contas 
pertinentes à execução orçamentária, financeira e p atrimonial da Seção Judiciária; 

� conferir a relação de ordenadores de despesas e dem ais responsáveis por dinheiro, 
valores e outros bens públicos da Seccional; 

� analisar processos, em prestação, relacionados à fo lha de pagamento de pessoal (100%); 
diárias, ajuda de custo, suprimento de fundos, inco rporação e desincorporação de bens, 
acertos de pagamento de pessoal (resultado final ne gativo) e multa de trânsito (100%); 
compras diretas, contratos, dispensas, inexigibilid ades, despesas médicas e 
odontológicas, despesas com assistência jurídica a pessoas carentes (por amostragem); 

� conferir e acompanhar as operações contábeis realiz adas no SIAFI, SIASG (subsistema 
Contratos) e SPIUnet,  solicitando os ajustes neces sários; 

� conferir o Rol de Responsáveis, peça integrante da Prestação de Contas a ser 
encaminhada ao TCU; 

� auxiliar a Diretoria do NUCOI na elaboração do Rela tório de Auditoria de Gestão – RAG; 

� efetuar cadastramento/atualização de usuários dos s istemas SENHA-REDE, SIAFI e SIASG; 

� analisar os registros constantes do SIAFI a fim de efetuar a conformidade contábil; 

� conferir mensalmente os saldos contábeis do Relatór io Mensal de Almoxarifado- RMA e de 
Bens Móveis – RMB; 

� propor e acompanhar diligências e correções atinent es às falhas detectadas nos 
demonstrativos contábeis e comprovações de despesas ; 
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� acompanhar a execução orçamentária, financeira e pa trimonial da Seção Judiciária, bem 
como acompanhar e controlar os saldos invertidos e inconsistentes, das contas com 
caráter transitório e que necessitem de regularizaç ão;    

� conferir os registros efetuados na conta de despesa s antecipadas, referentes aos 
processos de pagamento de pessoal, fornecimento de bens e serviços; 

� acompanhar, sob registros específicos, os elementos  essenciais celebrados em contratos, 
inclusive garantias contratuais; 

� conferir os inventários de bens móveis, imóveis, in tangíveis e de consumo da Seccional, 
anualmente; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou contidas em normas. 
 
 

SETOR DE ANÁLISE E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL - SETANE 

� OBJETIVO GERAL: 
Auxiliar na realização e controle de todas as opera ções contábeis dos atos e fatos da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial, junt o ao SIAFI e SPIU. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Auxiliar na escrituração orçamentária, financeira e  patrimonial da Unidade Gestora; 

� auxiliar no registro e controle de despesas; 

� auxiliar no cadastramento de usuários do SIAFI/SPIU .  
 
 

SETOR DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO – setarf 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Auxiliarno exame dos procedimentos contábeis empreg ados nos processos de prestação de 

contas pertinentes à execução orçamentária, finance ira e patrimonial da Seção Judiciária. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Auxiliar na análise da documentação comprobatória d a despesa, verificando a 
regularidade dos procedimentos contábeis; 

� auxiliar no registro e elaboração da  relação de or denadores de despesas e demais 
responsáveis por dinheiros, valores e outros bens p úblicos. 
 
 

SEÇÃO DE VERIFICAÇÃO E ANÁLISE– SEVEA 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Verificar e analisar as licitações, contratos e dem ais documentos comprobatórios de 

despesas provenientes da Seção e Subseção Judiciári a, orientando quanto à sua correta 
execução. 

 

� ATRIBUIÇÕES: 

� Adotar critérios de amostragem selecionados com bas e nos atributos de relevância, 
materialidade e risco, conceituados na IN TCU 63/20 10; 

� analisar, catalogar, organizar e disseminar, junto às áreas interessadas, no âmbito 
interno da Seção Judiciária, a legislação de intere sse da unidade; 

� receber, controlar e examinar as prestações de cont as e documentos de despesas; 

� acompanhar, avaliar e examinar a aplicação de recur sos nos programas e benefícios 
sociais; 

� orientar, controlar e auxiliar na avaliação, com ên fase na legitimidade, economicidade 
e eficiência,  as licitações efetuadas para a aquis ição de bens ou contratação da 
prestação de serviços e a realização de obras, bem como os atos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação vinculadas ou não a in strumentos contratuais de duração 
continuada ou parcelada,  observando a eficácia e a utenticidade da documentação; 

� examinar processos administrativos relativos a lici tações, dispensas e inexigibilidade, 
observando a documentação, os limites e os trâmites  exigidos pelas normas que regem a 
matéria; 

� examinar a execução de contratos, convênios e quais quer outros instrumentos e 
acompanhar seus respectivos cadastros, os atos que determinem o surgimento e a extinção 
de direitos e obrigações, em especial aquelas firma das com entidades privadas para a 
prestação de serviços, execução de obras ou forneci mento de materiais; 
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� acompanhar a elaboração de TR”s e editais nos proce ssos de contratações complexas ou 
quando solicitado pela Administração; 

� acompanhar as publicações dos avisos de licitações ou ratificações das dispensas e 
inexigibilidades; 

� acompanhar e avaliar a execução dos contratos e con vênios celebrados pela 
Administração, levando em conta os princípios const itucionais da eficiência e da 
economicidade; 

� avaliar a legalidade de concessões a servidores, ex aminar e controlar os atos relativos 
a processos de admissão, desligamento, vacância, ex oneração e indenizações; 

� examinar e controlar o pagamento das diárias, ajuda  de custo e de suprimento de fundos 
concedidos aos servidores; 

� examinar cálculos de vencimentos, vantagens e desco ntos incidentes sobre a folha de 
pagamento normal e suplementar dos ativos, inativos  e pensionistas; 

� avaliar a legalidade e a legitimidade de atos relac ionados com concessões de 
aposentadorias e pensões de servidores; 

� conferir e examinar os comprovantes de despesas méd ico-hospitalares, laboratoriais e 
odontológicas de acordo com as normas pertinentes, os termos de credenciamentos e 
termos de adesão e as tabelas referenciais vigentes ; 

� analisar os processos relativos ao ressarcimento de  despesas realizadas pelos 
associados ao PRÓ-SOCIAL, observadas as normas espe cíficas; 

� propor a adoção de métodos e práticas que conduzam à racionalização da despesa e à 
uniformização dos procedimentos e atos relativos à gestão; 

� examinar e controlar os pagamentos de despesas de e xercícios anteriores e de restos a 
pagar; 

� acompanhar os registros da apuração de responsabili dades, verificando o respectivo 
ressarcimento dos prejuízos causados ao erário; 

� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e cr onogramas de realização de 
atividades da Seção, bem como manter atualizado o r ol dos programas de trabalho, 
projetos e atividades a serem acompanhados; 

� elaborar relatórios, estatísticas, estudos ref. Ati vidades da unidade; 

� receber e analisar as comunicações de alterações de  pagamento/procedimento referentes 
às folhas de pagamento; 

� recomendar à Administração a correção de falhas, om issões ou impropriedades detectadas 
em análise processual à luz das normas regentes, be m como ás orientações 
jurisprudenciais do TCU, propondo as medidas adequa das ao aperfeiçoamento da 
formalização dos processos; 

� acompanhar a implementação pela Administração das m edidas corretivas encaminhada pelo 
Controle Interno; 

� acompanhar as diligências recebidas dos Órgãos de C ontrole e Fiscalização e 
encaminhadas às unidades administrativas internas; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou contidas em normas. 
 
 

SETOR DE ANÁLISE DE folha DE PAGAMENTO – setanf 
 

�  OBJETIVO GERAL: 
Auxiliar a Seção no exame dos vencimentos, vantagen s e descontos incidentes sobre as 

folhas de pagamento normal e suplementar.  
 

�  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Auxiliar a Seção na verificação e conferência dos c álculos de vencimentos, vantagens e 
descontos incidentes sobre a folha de pagamento; 

� auxiliar a Seção na conferência e análise das alter ações da folha e os pagamentos 
suplementares. 
 
 

SETOR DE ANÁLISE DE CONTRATOS E LICITAÇÕES – SETANC  
 

� OBJETIVO GERAL: 
Auxiliar a Seção no exame dos procedimentos licitat órios, de dispensas e 

inexigibilidade, bem como a execução dos contratos e convênios, no sentido de assegurar 
conformidade com a legislação pertinente.  
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� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Auxiliar no exame das licitações, em todas as suas modalidades, no sentido de assegurar 
conformidade com a legislação pertinente, lisura e transparência dos procedimentos 
licitatórios; 

� auxiliar na avaliação dos atos das Comissões de Lic itação, no sentido de se evitar 
infringência à legislação vigente; 

� auxiliar,  acompanhar e controlar a execução dos co ntratos e convênios existentes, de 
modo a alertar quanto às irregularidades verificada s; 

� auxiliar no acompanhamento e controle dos pagamento s decorrentes da contratação, bem 
como os reajustes de preços previstos nos contratos . 
 

 
SETOR DE ANÁLISE DE PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS – setabe 

 

� OBJETIVO GERAL: 
Auxiliar no acompanhamento e avaliação dagestão orç amentária e financeira decorrente da 

aplicação de recursos nos programas e benefícios so ciais. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Auxiliar no exame dos comprovantes de despesas rela tivas ao PRO-SOCIAL, consultando os 
instrumentos que disciplinam cada atividade; 

� auxiliar no exame das despesas relativas à concessã o dos benefícios sociais. 
 
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA– SECAD 
 

� OBJETIVO GERAL:  
Planejar, dirigir, avaliar e promover no âmbito da Seção Judiciária, os serviços 

administrativos e os de apoio judiciário, de acordo  com a orientação normativa emanada do TRF 
- 1ª Região. 

 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Promover, dirigir e acompanhar as atividades de adm inistração de recursos humanos, 
materiais e serviços; 

� promover, dirigir e acompanhar os serviços cartorár ios e de apoio a julgamentos; 

� promover, dirigir e acompanhar a gestão orçamentári a, financeira e patrimonial; 

� promover, dirigir e acompanhar as atividades de mod ernização administrativa e 
informática; 

� gerir os programas e benefícios sociais integrantes  do PRO-SOCIAL. 

� proporplanos de ação gerais da Seção Judiciária, em  consonância com as diretrizes 
emanadas do TRF - 1ª Região. 
 

� COMPETÊNCIAS: 

� Exercer a supervisão geral, a orientação e a coorde nação das atividades das unidades 
sob sua direção e aprovar os respectivos programas de trabalho; 

� receber, transmitir, cumprir e fazer cumprir as dec isões do Juiz Diretor Do Foro e do 
TRF - 1ª Região; 

� submeter à apreciação do Juiz Diretor do Foro as pe tições e papéis dirigidos à Seção 
Judiciária e o expediente da Secretaria; 

� instruir processos de afastamento de servidores par a participarem de cursos realizados 
no país; 

� submeter ao Juiz Diretor do Foro os pedidos de afas tamento de servidores, decorrente de 
licença cujo gozo dependa da conveniência do serviç o; 

� propor viagens de servidores da Seção Judiciária, e m objeto de serviço; 

� analisar, quando determinado, qualquer matéria leva da a exame e decisão do Juiz Diretor 
do Foro; 

� consolidar relatórios específicos das unidades subo rdinadas com vistas à elaboração do 
Relatório de Atividades da Seção Judiciária; 

� propor a lotação das unidades da Secretaria, submet ê-la à aprovação do Juiz Diretor do 
Foro e lotar os servidores; 

� submeter ao Juiz Diretor do Foro nomes para a const ituição da Junta Médica da Seção 
Judiciária; 
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� submeter ao Juiz Diretor do Foro, nos prazos estabe lecidos, planos de ação, programas 
de trabalho, proposta orçamentária e pedidos de cré ditos adicionais; 

� propor a realização de cursos de treinamento e aper feiçoamento de pessoal; 

� aprovar escala de férias dos servidores; 

� submeter à prévia aprovação do Juiz Diretor do Foro  os contratos, convênios, acordos, 
ajustes e respectivos aditamentos, bem como os proc essos que envolvam a aquisição de 
equipamentos; 

� instruir os processos e submeter à deliberação do J uiz Diretor do Foro as questões 
suscitadas nos processos licitatórios; 

� planejar, coordenar e controlar as aquisições de ma terial permanente e de consumo, bem 
como a contratação de serviços necessários ao funci onamento da Seção Judiciária; 

� autorizar as aquisições de material ou contratação de serviços cuja licitação é 
dispensada; 

� planejar, coordenar e fiscalizar a utilização dos c réditos orçamentários e créditos 
adicionais, bem como sua execução financeira; 

� coordenar a execução dos programas de benefícios so ciais de acordo com as 
regulamentações próprias; 

� coordenar e fiscalizar a aplicação do regime jurídi co dos servidores públicos, bem como 
das orientações do TRF - 1ª Região; 

� coordenar e acompanhar o desenvolvimento, utilizaçã o e manutenção dos sistemas e 
equipamentos de informática; 

� fiscalizar o cumprimento das Instruções Normativas e demais instrumentos normativos 
emitidos pelo TRF - 1ª Região; 

� incentivar o permanente intercâmbio entre as áreas técnicas da Seção Judiciária e do 
TRF - 1ª Região; 

� interagir com a unidade responsável pela modernizaç ão administrativa no TRF - 1ª 
Região, no sentido de propor planos e programas de modernização para a Seção Judiciária; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou contidas em normas. 
  

� ATRIBUIÇÕES DO TITULAR:  

� Apresentar ao Juiz Diretor do Foro a documentação a dministrativa dirigida à Seção 
Judiciária;  

� planejar, coordenar, orientar e controlar as ativid ades das unidades administrativas 
sob sua direção; 

� cumprir e fazer cumprir as decisões e instruções do  TRF - 1ª Região e do Juiz Diretor 
do Foro; 

� aprovar os programas de trabalho das unidades subor dinadas; 

� submeter ao Juiz Diretor do Foro e ao TRF - 1ª Regi ão, na época oportuna, a proposta 
orçamentária da Seção Judiciária para o exercício i mediato; 

� submeter à prévia aprovação do Juiz Diretor do Foro  os contratos, convênios, acordos, 
ajustes e respectivos aditamentos a serem firmados pela Seção Judiciária assim como os 
processos que envolverem a aquisição de equipamento s; 

� submeter ao Juiz Diretor do Foro, para autorização,  os processos de abertura de 
licitações para a aquisição de material e a realiza ção de serviços, bem como a sua dispensa 
quando for o caso, nos termos da legislação em vigo r e mediante justificativa; 

� instruir os processos e submeter à deliberação do J uiz Diretor do Foro as questões 
suscitada nos processos licitatórios; 

� submeter ao Juiz Diretor do Foro os processos de aq uisição de passagens e concessão de 
diárias de viagem a servidores da Secretaria; 

� propor viagens de servidores da Secretaria em objet o de serviço; 

� instruir processos de licença e averbação de tempo de serviço dos servidores; 

� assinar carteiras de identidade funcional dos servi dores, mediante delegação do Diretor 
do Foro; 

� propor ao Juiz Diretor do Foro os nomes dos substit utos eventuais dos Diretores de 
Núcleos, Supervisores de Seção, Supervisores Assist entes de Setor e demais funções 
comissionadas da área administrativa; 

� realizar reuniões periódicas com os Diretores de un idades subordinadas, para analisar o 
andamento dos trabalhos e acertar medidas adequadas  à sua melhoria; 
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� despachar regularmente com o Juiz Diretor do Foro, mantendo-o informado do andamento 
dos serviços da Secretaria; 

� assessorar o Juiz Diretor do Foro e demais Juízes d a Seção Judiciária nos assuntos de 
sua alçada; 

� cumprir e fazer cumprir as Resoluções, Normas, Regu lamentos e Instruções em vigor; 

� analisar permanentemente as atividades desempenhada s pela Secretaria, objetivando a 
racionalização, aprimoramento e constante otimizaçã o dos padrões de desempenho, bem como dos 
recursos materiais, financeiros e tecnológicos;  

� manter o ambiente de trabalho propício à produtivid ade e ao desenvolvimento da equipe 
de subordinados; 

� estimular a criatividade, a iniciativa e a integraç ão funcionais, incrementando, 
permanentemente o aprimoramento e desenvolvimento d o corpo funcional; 

� fiscalizar a execução das tarefas distribuídas aos subordinados, o emprego do material 
de consumo e o uso de material permanente, instalaç ões e equipamentos; 

� controlarfreqüência e pontualidade dos subordinados ; 

� propor programas de treinamento e aperfeiçoamento d os subordinados; 

� exercer ação disciplinar sobre os seus subordinados , representando ao Juiz Diretor do 
Foro nos casos de infrações passíveis de punição, o u ainda, propondo a relotação; 

� executar as atribuições que lhe forem delegadas pel a autoridade superior ou cometidas 
através de normas. 
 
 

SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO– sesud/secad 
 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Prestar suporte e apoio administrativo à Secretaria  Administrativa da Seção Judiciária 

e demais unidades que a compõem. 
 

� ATRIBUIÇÕES:  

� Prestar suporte à Direção da SECAD; 

� Organizar e manter arquivo de documentos recebidos e expedidos; 

� realizar triagem de documentos/correspondências/pro cessos recebidos, submetendo-os à 
apreciação da Direção da SECAD; 

� preparar solicitações para autuação de processos; 

� preparar requisições de material e de serviços 

� promover os meios e análises necessários à elaboraç ão de despachos e documentos em 
geral; 

� Preparar documentos oficiais de responsabilidade da  Secretaria e providenciar 
assinatura, publicação e divulgação.  

� emitir boletins de freqüência dos servidores da Sec retaria;  

� executar os serviços de apoio às viagens a serviço de servidores da SJDF e coladores 
eventuais; 

� examinar, preparar, controlar e encaminhar a corres pondência do gabinete da Secretaria; 

� encaminhar os despachos para publicação no boletim interno ou na imprensa oficial, 
quando for o caso; 

� secretariar reuniões, por determinação da Diretora da SECAD, elaborando atas e outros 
documentos pertinentes. 

� receber, controlar, guardar e distribuir material n ecessário ao desenvolvimento das 
atividades; 

� recepcionar visitantes, marcar audiências, fazer co ntatos telefônicos e prestar 
informações sobre assuntos pertinentes à Secretaria ; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou contidas em normas.  

 
 

SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – SEMAD 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Realizar as atividades voltadas para o desenvolvime nto organizacional e administrativo, a 

uniformização de métodos e procedimentos, a dissemi nação de instrumentos normativos e a 
padronização, editoração e revisão de publicações o ficiais da Seção Judiciária. 
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� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Realizar estudos e projetos, aplicando metodologias  técnicas, que visem à 
racionalização e otimização dos trabalhos; 

� propor documentos normativos, formulários, publicaç ões, organogramas e assemelhados; 

� implantar, acompanhar e avaliar rotinas, normas de trabalhos e manuais; 

� assegurar a manutenção dos padrões técnicos e norma s gramaticais dos trabalhos e 
publicações; 

� executar os serviços de editoração e arte das publi cações. 
 

� ATRIBUIÇÕES:      

� Acompanhar e desempenhar atividades delegadas que s ejam relacionadas às Metas Anuais do 
Judiciário e da 1ª Região, bem como a Gestão Estrat égica, Gestão de Projetos, Gestão de 
Processos e Gestão da Cultura Organizacional; 

� Estudar, propor e acompanhar planos e medidas volta das para a simplificação de rotinas 
de trabalho, com vistas a maior produtividade e efi ciência dos serviços, seguindo 
padrões normativos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região; 

� Realizar desenvolvimento de sistemas informatizados  baseados em plataforma web para uso 
interno; 

� Desenvolver e executar manutenção de páginas da Sec cional na internet e intranet; 

� Diagramar, fazer manutenção, controlar número de ac essos e tomar providências ligadas à 
infraestrutura de redes computacionais com relação à Revista Justiç@; 

� Assessorar na elaboração, padronização e editoração  do relatório anual de atividades da 
Seção Judiciária; 

� Elaborar e padronizar formulários e impressos, dent ro dos padrões técnicos exigidos, de 
uso exclusivo no âmbito da Seccional; 

� Pesquisar, avaliar e propor a aquisição de software s voltados à editoração de 
publicações; 

� Proceder à confecção de artes-finais solicitadas; 

� Desenvolver trabalhos que requeiram tratamento, via  software, de imagens; 

� Atuar como consultoria técnica, nos assuntos de sua  competência, às diversas unidades 
da Seção Judiciária; 

� Executar os trabalhos de arte, composição, diagrama ção, paginação e impressão do 
Boletim de Serviço e outras publicações oficiais da  Seção Judiciária com estrita 
observância dos padrões estabelecidos pelo Tribunal ; 

� Prestar assessoramento técnico especializado ao sup erior imediato e demais autoridades 
da Seção Judiciária; 

� Elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 

� Desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou contidas em normas. 

 
 

SETOR DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO – setdea 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Auxiliar na realização de atividades voltadas para o desenvolvimento organizacional e 

administrativo, a uniformização de métodos e proced imentos, a proposição e disseminação de 
instrumentos normativos, impressos e formulários pa dronizados. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Auxiliar na realização de estudos e projetos, aplic ando metodologias técnicas, que 
visem à racionalização e otimização dos trabalhos; 

� auxiliar na elaboração de documentos normativos, fo rmulários e impressos, organogramas, 
fluxogramas e assemelhados; 

� auxiliar na implantação, acompanhamento e avaliação  de rotinas, normas de trabalhos e 
manuais. 
 

SETOR DE EDITORAÇÃO E DIVULGAÇÃO – SETEDI 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Auxiliar na execução dos serviços de arte, editoraç ão revisão e divulgação das 

publicações oficiais da Seção Judiciária, zelando p ela uniformidade da padronização adotada 
e pela qualidade editorial. 
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� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Auxiliar na produção e editoração do Boletim de Ser viço e outros instrumentos de 
divulgação utilizados pela Seccional; 

� auxiliar na revisão de textos das publicações ofici ais, assegurando a manutenção dos 
padrões técnicos e normas gramaticais; 

� executar os serviços de editoração e arte das publi cações; 

� auxiliar na distribuição dos documentos normativos e publicações oficiais da Seção 
Judiciária; 

� exercer controle de qualidade sobre os serviços grá ficos.  
 
 

SEÇÃO DE ANÁLISE E PARECERES JURÍDICOS – SEAJU 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Prestar assistência técnico-jurídica às atividades da Secretaria Administrativa. 

 

� ATRIBUIÇÕES: 

� Prestar, quando solicitada, orientação jurídica em atos e procedimentos 
administrativos, bem como emitir parecer técnico-ju rídico sobre assuntos 
administrativos da competência da Secad; 

� Elaborar estudos, pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência sobre assuntos 
encaminhados à decisão da Secad; 

� Analisar os processos autuados em decorrência de fa tos disciplinares verificados no 
âmbito da SJDF e emitir pareceres conclusivos quant o à admissibilidade e à pertinência 
de instalação de sindicância e/ou processos adminis trativo; 

� Colaborar com os dirigentes e servidores dos Núcleo s vinculados à SECAD em assuntos 
pertinentes à área jurídico-administrativa; 

� Analisar e orientar procedimentos de compras, obras , serviços e licitações até a 
elaboração do termo de referência; 

� Analisar e emitir pareceres jurídicos em matérias r eferentes à homologação e 
adjudicação de procedimentos licitatórios, enquadra mento legal de despesas, execução de 
contratos, execução de convênios, alienação de bens  móveis e imóveis (venda, permuta, 
doação/cessão, inutilização), nos casos e limites l egais da delegação feita por 
autoridade competente; 

� Analisar e emitir pareceres jurídicos em assuntos r eferentes a servidores ativos, 
inativos e pensionistas, quando o ato for de compet ência do(a) Diretor(a) da SECAD; 

� Prestar assessoramento jurídico ao Diretor da Secre taria Administrativa em atos de 
orientação e controle de legalidade da despesa e na s informações e diligências 
solicitadas pelo Controle Interno do TRF - 1ª Regiã o, Conselho da Justiça Federal e 
Tribunal de Contas da União, quando não for Da alça da do Núcleo de Controle Interno; 

� Executar e supervisionar os Planos de Trabalho e cr onogramas de realização de 
atividades da Seção, de forma a zelar pelo cumprime nto dos prazos estabelecidos; 

� Controlar e gerenciar a alimentação dos sistemas in formatizados e da rede corporativa 
na intranet, internet e similares, com dados refere ntes às atividades desenvolvidas 
pela área, fluxo de expedientes e processos recebid os e expedidos; 

� Desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou contidas em normas. 
 
 

NÚCLEO JUDICIÁRIO– nucju 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Coordenar e dirigir as atividades referentes aos Se tores vinculados ao Núcleo 

Judiciário: SECLA – Seção de Classificação e Distri buição: Supervisionar, controlar e executar 
as atividades referentes à análise, classificação e  distribuição dos processos e petições 
dirigidas à Seção Judiciária; SEPRO – Seção de Prot ocolo: Executar e controlar as atividades 
referentes ao recebimento de processos com petições  e petições incidentais dirigidas à Seção 
Judiciária; CEDIJ – Central de Digitalização; SECAJ -DF – Seção de Cálculos Judiciais: Realizar 
e atualizar os cálculos as judiciais; SECAJ-JEF – S eção de Cálculos Judiciais dos Juizados 
Especiais Federais:Realizar e atualizar os cálculos  de custas judiciais, processuais; CEMAN – 
Central de Mandados: Realizar as atividades relativ as ao recebimento, à organização, ao 
acompanhamento e ao cumprimento de todos os mandado s judiciais oriundos das Varas da Seção 
Judiciária; SECER – Seção de Certidões: Promover bu scas e fazer pesquisas com vistas à 
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expedição de Certidões; SEDAJ – Seção de Depósito e Arquivo Judicial: Executar as atividades 
relativas à guarda de bens e ao arquivamento de pro cessos judiciais. 

 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Coordenar, orientar, acompanhar, supervisionar e co ntrolar a execução das atividades de 
competência de suas unidades integrantes referentes  a: 

� recebimento e cadastramento de petições dirigidas à  Seção Judiciária; 

� análise, classificação e distribuição dos processos  e petições dirigidas à Seção 
Judiciária ou ao Protocolo Descentralizado da Prime ira Região; 

� guarda, controle e organização de bens e produtos a preendidos e ao arquivamento de 
processos judiciais; 

� expedição de certidões; 

� cálculo e atualização de custas judiciais e process uais,  recolhimento e arrecadação de 
custas e Dívida Ativa; 

� informações processuais; 

� recebimento, organização, acompanhamento e cumprime nto dos ofícios e mandados judiciais 
oriundos das Varas da Seção Judiciária. 
 

� ATRIBUIÇÕES: 

� Coordenar e controlar as atividades referentes à au tuação dos processos e petições 
dirigidas à Seção Judiciária e de atendimento aos u suários quanto às informações processuais; 

� promover e controlar as atividades referentes à cla ssificação e distribuição dos 
processos e petições; 

� coordenar, controlar e fiscalizar os serviços refer entes à certidões e traslados; 

� controlar e fiscalizar a realização e atualização d e cálculos judiciais; 

� fiscalizar o recolhimento de custas judiciais, de a cordo com a legislação aplicável; 

� coordenar e controlar as atividades relativas à gua rda de bens, instrumentos e produtos 
de crimes apreendidos e removidos pela Justiça e ar quivamento de processos; 

� informar às partes, entidades públicas e Secretaria  das Varas sobre os feitos 
distribuídos e fases processuais; 

� orientar e controlar as atividades referentes ao re cebimento, distribuição e devolução 
dos Mandados Judiciais; 

� prestar total apoio ao Juiz Diretor do Foro, demais  Juízes, Diretor da Secretaria 
Administrativa e às Secretarias das Varas; 

� manter permanente intercâmbio com as áreas técnicas  do Tribunal; 

� planejar, orientar e cumprir os Planos de Trabalho e cronogramas de realização de 
atividades do Núcleo e de suas unidades subordinada s, zelando pelo cumprimento dos prazos 
estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas. 

    
 

SEÇÃO DE PROTOCOLO – SEPRO 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Executar e controlar as atividades referentes ao re cebimento de processos com petições, 

incluindo as incidentais, dirigidas à Seção Judiciá ria. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Receber e conferir processos e petições; 

� protocolizar o recebimento dos processos e petições ; 

� orientar os usuários quanto às informações processu ais e entrada de petições, 
disponibilizadas em terminais de livre acesso, cons ultas via telefone e INTERNET. 

 

� ATRIBUIÇÕES: 

� Executar e controlar as atividades referentes a pet ições dirigidas à Seção Judiciária e 
de atendimento aos usuários quanto às informações p rocessuais; 

� receber, conferir, protocolizar e controlar process os, petições, ofícios, cartas 
precatórias (em devolução) e processos em tramitaçã o acompanhado de petição; 

� orientar os usuários quanto às informações processu ais e entrada de petições; 
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� fornecer recibo de protocolo e dar número às petiçõ es; 

� manter o controle diário da entrada dos processos e  petições; 

� prestar informações, pessoalmente, por e-mails ou p or telefone,  aos usuários sobre os 
processos desta Seccional; 

� pesquisar dados, elaborar relatórios e estatísticas , executar Planos de Trabalhos 
relacionados às atividades da seção e quando solici tados pelos juízes; 

� Entregar processos e petições mediante guias, receb er e reencaminhar correspondências, 
certificar nos autos quando exigido; 

� recebimento, análise, cadastro, arquivo, conferênci a de processos e petições; 

� atendimento ao público em geral e validação de Cada stro no E-PROC; 

� elaborar e encaminhar relatório mensal estatístico para o Núcleo Judiciário; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas. 

 
 

SEÇÃO DE CERTIDÕES – SECER 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Expedir certidões solicitadas pelo público em geral . 

 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Promover buscas e fazer pesquisas com vistas à expe dição de certidões; 
 

� ATRIBUIÇÕES:  

� Receber pedido de certidão; 

� responder a dúvidas procedimentais acerca do cálcul o virtual de custas, por meio 
presencial e telefone; 

� pesquisar, nos registros, os dados respectivos ao p edido de certidão; 

� extrair certidões; 

� promover a entrega das certidões aos respectivos re querentes; 

� realizar pesquisas e analisar informações com vista s a sanar problemas com homônimos e 
assemelhados; 

� Prestar o atendimento presencial, telefônico ou por  e-mail institucional, aos usuários 
internos e externos, quando relacionados aos proces sos judiciais sob responsabilidade do 
Núcleo Judiciário; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 

� propiciar o auto-atendimento direcionando aos advog ados , às partes e aos usuários em 
geral, por meio de terminais para consulta processu al , visualização de processos digitais e 
obtenção de certidões; 

� elaborar e executar os Planos de Trabalho e cronogr amas de realização de atividades da 
Seção, de forma a zelar pelo cumprimento dos prazos  estipulados; 

� elaborar e encaminhar relatório mensal estatístico para o Núcleo Judiciário; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas. 

 
 

SEÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – secla 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Supervisionar, controlar e executar as atividades r eferentes à análise, classificação e 

distribuição dos processos e petições dirigidas à S eção Judiciária. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Classificar, autuar e distribuir os processos e pet ições iniciais; 

� supervisionar o cadastramento nos terminais de comp utador das petições iniciais e dos 
processos de competência da Seção Judiciária. 
 

� ATRIBUIÇÕES: 

� Conferir e montar os documentos, processos e comand os de inclusão e alteração que deram 
entrada na Seção; 

� Conferir e receber petição inicial protocolizada e colocar numeração; 
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� executar as atividades referentes à classificação, distribuição, redistribuição e 
cancelamento dos processos e petições iniciais (E-p roc dirigidos à Seção Judiciária); 

� identificar e verificar a correta qualificação das partes dos processos; 

� prestar apoio direto ao Juiz Federal Distribuidor; 

� verificar e avaliar os dados do processo com vistas  à distribuição ou prevenção; 

� distribuir as petições iniciais de competência da J ustiça Federal, emitindo Guias de 
Encaminhamento das mesmas às respectivas Varas, dev idamente etiquetadas, autuadas e encapadas; 

� prestar informações aos Juízes sobre ações em dupli cidade; 

� proceder as redistribuições, alterações, cancelamen to de processos, com assentamentos 
nos instrumentos próprios, prestando informações às  Secretarias das Varas; 

� emitir, diariamente, por meio de sistema próprio, a tas destinadas à publicação, 
relacionando os processos distribuídos e redistribu ídos; 

� Conferir e imprimir as Cartas Precatórias recebidas  por e-mail e por Malote Digital; 

� Conferir a visualização das petições recebidas pelo  sistema e-Proc, cadastrá-las, 
distribuí-las e imprimir tramitação física; 

� Conferir diariamente todas as correspondências rece bidas da SECAM, bem como 
reencaminhá-los; 

� executar as atividades referentes ao cadastramento no sistema dos processos e petições 
iniciais dirigidas à Seção Judiciária; 

� efetuar o encapamento dos processos e respectivos a pensos, quando houver; 

� anexar  etiquetas na capa do processo;            

� analisar e classificar feitos, enquadrando-os nas r espectivas Classes e Subclasses, 
inserir objeto conforme a Tabela Única de Assuntos - TUA; 

� executar os Planos de Trabalho e cronogramas de rea lização de atividades da Seção, de 
forma a zelar pelo cumprimento dos prazos estipulad os; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 

� elaborar e encaminhar relatório mensal estatístico para o Núcleo Judiciário; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas. 

 
 

SEÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS – secaj 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Realizar e atualizar os cálculos de custas judiciai s, processuais e de diligências, 

fiscalizando e controlando o recolhimento e a arrec adação de custas e Dívida Ativa, de acordo 
com a legislação vigente. 

 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Elaborar os cálculos dos valores com Dívida Ativa e  Custas Judiciais; 

� recolher e  arrecadar pagamentos da Dívida Ativa e Custas Judiciais; 

� emitir  Guias de Recolhimento de Custas; 

� providenciar o cálculo e pagamento das diligências aos Oficiais de Justiça Avaliadores. 
 

� ATRIBUIÇÕES: 

� Efetuar cálculos de Execuções Fiscais, Especiais e de Sentença, bem como emitir as 
respectivas guias quando determinadas pelo juiz; 

� cumprir os despachos específicos de cálculos exarad os pelos juízes; 

� atualizar o sistema de processamento de dados com a s informações estatísticas; 

� atualizar o sistema de processamento de dados com a s informações estatísticas; 

� prestar informações e esclarecimentos ao juiz em im pugnações e dúvidas de cálculos 
processuais; 

� coordenar e executar os Planos de Trabalho e cronog ramas de realização de atividades da 
Seção, de forma a zelar pelo cumprimento dos prazos  estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 

� elaborar e encaminhar relatório mensal estatístico para o Núcleo Judiciário; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas. 
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SEÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS – secaj – JEF 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Realizar e atualizar os cálculos de custas judiciai s, processuais e de diligências junto 

aos juizados especiais federais, fiscalizando e con trolando o recolhimento e a arrecadação de 
custas e Dívida Ativa, de acordo com a legislação v igente. 

 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Elaborar os cálculos dos valores com Dívida Ativa e  Custas Judiciais ref. aos JEF’s; 

� recolher e  arrecadar pagamentos da Dívida Ativa e Custas Judiciais ref. aos JEF’s; 

� emitir  Guias de Recolhimento de Custas ref. os JEF ’s; 
 

� ATRIBUIÇÕES: 

� Efetuar cálculos de liquidação de sentença e cálcul os tendentes à prolação de sentença 
líquida dos processos originários das varas dos Jui zados Especiais Federais; 

� Realizar o cálculo e a expedição de guia e depósito s judiciais para liquidação de 
obrigações em processos oriundos das varas dos Juiz ados Especiais Federais; 

� cumprir despachos específicos de cálculos, exarados  pelos Juízes; 

� prestar informações sobre cálculos processuais aos Juízes/Varas dos Juizados Especiais 
Federais; 

� prestar esclarecimentos em impugnações e dúvidas de  cálculos processuais; 

� cumprir os Planos de Trabalho e cronogramas de real ização de atividades do Setor; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 

� elaborar e encaminhar relatório mensal estatístico para o Núcleo Judiciário; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas. 
 
 

SEÇÃO DE DEPÓSITO E ARQUIVO JUDICIAL – sedaj 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Executar as atividades relativas à guarda de bens e  ao arquivamento de processos 

judiciais. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Efetuara guarda de bens, instrumentos e produtos de  crimes apreendidos e removidos pela 
Justiça; 

� executar as atividades relativas ao arquivamento do s processos, zelando pela  sua 
conservação. 
 

� ATRIBUIÇÕES: 

� Executar as atividades relativas à guarda de bens e  ao arquivamento de processos 
judiciais. 

� efetuar a guarda de bens, instrumentos e produtos d e crimes apreendidos e removidos 
pela Justiça; 

� executar as atividades relativas ao arquivamento do s processos, zelando pela  sua 
conservação; 

� receber e controlar os bens, instrumentos e os obje tos apreendidos; 

� receber, registrar e classificar os processos judic iais para arquivamento; 

� promover a recuperação dos processos judiciais e do cumentos arquivados; 

� promover a conservação, higienização e desinfecção dos documentos arquivados e dos bens 
depositados; 

� providenciar a restauração de documentos e volumes danificados; 

� efetuar a entrega, mediante recibo, dos bens em dep ósito; 

� arquivar os processos judiciais e documentos recebi dos pela área; 

� apresentar às partes processo judicial arquivado pa ra consulta no local; 

� atender as requisições de consulta das Secretarias de Vara, efetuando rigoroso controle 
dos processos retirados por empréstimo; 

� cumprir os procedimentos de descarte de documentos de vida temporária; 

� executar  as atividades relativas à guarda de bens;  
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� executar as alienações e proceder à incineração de bens, mediante termo próprio, quando 
decidido pelo Juiz; 

� executar os Planos de Trabalho e cronogramas de rea lização de atividades da Seção, de 
forma a zelar pelo cumprimento dos prazos estipulad os; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 

� elaborar e encaminhar relatório mensal estatístico para o Núcleo Judiciário; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas. 
 
 

CENTRAL DE DIGITALIZAÇÃO JUDICIAL– CEDIJ 
 

� ATRIBUIÇÕES: 

� Digitalização de petições iniciais, petições incide ntais e outros documentos das 
classes de processos virtuais; 

� prestar informações sobre a digitalização de proces sos; 

� cumprir os Planos de Trabalho e cronogramas de real ização de atividades da Central; 

� elaborar relatórios referentes às atividades da uni dade; 

� elaborar e encaminhar relatório mensal estatístico para o Núcleo Judiciário; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas. 
 
 

CENTRAL DE MANDADOS – CEMAN 
 

����  OBJETIVO GERAL: 
Realizar as atividades relativas ao recebimento, à organização, ao acompanhamento e ao 

cumprimento de todos os mandados judiciais oriundos  das Varas da Seção Judiciária. 
 

����  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Proceder ao recebimento e a distribuição dos Ofício s e dos Mandados Judiciais aos 
Oficiais de Justiça; 

� elaborar a escala mensal de serviços dos Oficiais d e Justiça; 

� verificar o eficaz cumprimento dos mandados. 
 

����  ATRIBUIÇÕES: 

� Realizar as diligências externas relacionadas com a  prática de atos de comunicação 
processual e de execução, em cumprimento estrito de  ordens judiciais; 

� Receber, registrar e distribuir os mandados aos Ofi ciais de Justiça; 

� conferir as listagens recebidas e controlá-las com os mandados entregues pelas Varas; 

� verificar a regularidade formal dos mandados recebi dos, devolvendo-os às Varas para as 
correções necessárias, se for o caso; 

� realizar triagem e zoneamento dos mandados recebido s, por classe processual e por zona 
geográfica 

� separar os mandados urgentes, para imediato cumprim ento; 

� distribuir aos Oficiais, eqüitativamente, os mandad os recebidos; 

� executar as ações necessárias ao rodízio dos Oficia is de Justiça nas zonas geográficas; 

� realizar, mediante guia de distribuição, os control es necessários à entrega de mandados 
aos Oficiais de Justiça; 

� preparar e encaminhar à área competente ou à Direto ria do Foro os controles necessários 
ao acompanhamento da execução de mandados pelos Ofi ciais de Justiça, tais como, escala 
de serviço e de plantões, demonstrativos estatístic os, relatórios individuais para 
avaliação de desempenho dos oficiais; 

� realizar, mensalmente, controle estatístico do rece bimento de mandados e sua 
distribuição aos Oficiais de Justiça; 

� organizar e manter atualizados os controles relativ os ao recebimento e à devolução dos 
mandados judiciais às Varas, de maneira geral e, in dividualmente, por oficial, em 
relação às pendências, mandados não cumpridos e cum pridos, seus prazos, diligenciando, 
inclusive, aos oficiais, por cumprimento fora do pr azo ou não cumprimento; 

� devolver às Varas, diariamente, os mandados cumprid os e os não cumpridos, devidamente 
justificados; 
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� solicitar às Secretarias das Varas, quando necessár io, orientação para o cumprimento de 
mandados específicos, repassando-as aos Oficiais de  Justiça; 

� destacar, mediante designação superior, Oficial de Justiça responsável pelo contato do 
serviço da Central de Mandados com o público extern o; 

� designar, em casos de diligência urgente, Oficial d e Justiça ad hoc, quando da ausência 
do Oficial de plantão que esteja a serviço; 

� certificar o cumprimento da entrega dos mandados; 

� avaliar o desempenho dos Oficiais de Justiça; 

� divulgar e manter atualizada a pauta de valores de bens penhoráveis; 

� fornecer à área de Pagamento de Pessoal informações  sobre o serviço externo prestado 
pelos Oficiais 

� controlar a freqüência dos Oficiais de Justiça; 

� cumprir os Planos de Trabalho e cronogramas de real ização de atividades do Setor; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 

� atualizar no sistema a movimentação dos mandados; 

� conferir se nas guias de remessa das Varas constam todos os mandados a que se referem; 

� devolver às Secretarias das Varas, diariamente e me diante guia de remessa, os mandados 
cumpridos e os não cumpridos, devidamente justifica dos; 

� designar outro Oficial de Justiça, em casos de dili gência urgente, quando da ausência 
do Oficial de plantão que esteja a serviço; 

� avaliar o desempenho dos Oficiais de Justiça median te análise do teor de suas 
certidões, do número de mandados recebidos, cumprid os e pendentes de cumprimento; 

� acompanhar as atividades dos Oficiais de Justiça, a dotando as providências necessárias 
ao eficaz cumprimento dos mandados; 

� receber, mediante guia de devolução, os mandados cu mpridos pelos os Oficiais de 
Justiça, verificando se houve integral cumprimento ou se houve  irregularidade formal 
ou material na certidão, devolvendo-as ao oficial r esponsável para as devidas 
correções; 

� controlar os mandados pendentes na CEMAN, priorizan do os urgentes, as Cartas 
Precatórias e os mais antigos, nesta ordem; 

� controlar os prazos de devolução dos mandados distr ibuídos, solicitando providências 
aos Oficiais de Justiça para aquelas ainda não cump ridos ou devolvidos fora do prazo; 

� organizar e manter atualizadas as pastas individuai s dos Oficiais, bem como os demais 
controles concernentes ao cumprimento dos mandados;  

� elaborar e divulgar as escalas de plantão diário, s emanal e do recesso forense, com 
antecedência mínima de dez dias; 

� encaminhar ao Diretor do Foro os demonstrativos est atísticos mensais relativos ao 
serviço da Central de Mandados; 

� encaminhar ao Diretor do Foro os documentos relativ os aos mandados cumpridos e 
pendentes, a fim de permitir a avaliação do desempe nho dos Oficiais; 

� comunicar ao Núcleo Judiciário a freqüência dos Exe cutantes de Mandados e dos 
Servidores da CEMAN; 

� elaborar e encaminhar relatório mensal estatístico para o Núcleo Judiciário; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas. 
 
 

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS – nucre 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Coordenar e dirigir as atividades de administração e desenvolvimento de recursos 

humanos, de Medicina do Trabalho e de programas e b enefícios sociais da Seção Judiciária. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Coordenar, orientar, acompanhar, supervisionar e co ntrolar a execução das atividades de 
competência de suas unidades, referentes a(o):  

� processamento, registro e  controle dos dados cadas trais dos servidores da Seção 
Judiciária, bem como  o acompanhamento da vida func ional; 

� correta aplicação da legislação, jurisprudência e d as normas regulamentares referentes 
a pessoal; 

� processamento da folha de pagamento, encargos e con signações dos Magistrados e 
servidores da Seção Judiciária; 
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� capacitação profissional, treinamento, provimento, avaliação e acompanhamento de 
pessoal; 

� concessão de estágio a estudantes; 

� Medicina do Trabalho e prestação deassistência médi co-hospitalar  e odontológica;  

� concessão de benefícios e programas sociais aos Mag istrados, servidores e respectivos 
dependentes. 
 

� ATRIBUIÇÕES: 

� Promover a organização e manutenção das pastas de d ocumentação funcional dos servidores, 
bem como informar processos administrativos; 

� acompanhar os assentamentos funcionais dos magistra dos mantidos pelo Tribunal; 

� submeter ao superior hierárquico as propostas de no meação, promoção, ascensão, 
exoneração, demissão, reversão, reintegração de ser vidores e movimentação de acordo com a 
legislação vigente; 

� propor a lotação e o remanejamento de servidores; 

� promover o treinamento e desenvolvimento de recurso s humanos; 

� Manter arquivo dos processos referentes aos servido res ativos da Seção Judiciária; 

� coordenar e executar as atividades inerentes à conf ecção da folha de pagamento da Seção 
Judiciária; 

� coordenar as atividades relativas à realização de p erícias médicas; 

� promover a fiscalização permanente sobre as condiçõ es de higiene dos locais de trabalho, 
indicando as providências para a remoção das causas  de acidentes e doenças profissionais; 

� promover a execução dos programas de benefícios soc iais, de acordo com as orientações 
próprias; 

� solicitar a implantação de horário especial de trab alho para os servidores da Seção 
Judiciária; 

� coordenar a elaboração da escala de férias dos serv idores da Seção Judiciária; 

� subscrever termos de posse dos servidores; 

� orientar a expedição e recolhimento do documento de  identidade funcional; 

� orientar a execução dos planos de classificação de cargos e salários, bem como velar 
pela correta aplicação dos critérios de progressão funcional dos servidores; 

� coordenar e avaliar a concessão de estágios a estud antes; 

� analisar e aprovar a seleção de pessoas físicas e j urídicas para instrutoria de eventos 
de capacitação; 

� propor a estimativa de despesas com a realização de  concursos, cursos, estágios e outros 
eventos para fins de inclusão na proposta orçamentá ria, bem como para a respectiva autorização 
de despesa; 

� prestar ao Tribunal as informações relativas à admi nistração e ao desenvolvimento dos 
recursos humanos na Seção Judiciária; 

� manter permanente intercâmbio com a área de Recurso s Humanos do Tribunal; 

� promover a instrução dos pedidos de aposentadoria e  exoneração para encaminhamento ao 
Tribunal; 

� planejar, orientar e controlar os Planos de Trabalh o, projetos e cronogramas de 
realização de atividades do Núcleo e de suas unidad es subordinadas, zelando pelo cumprimento 
dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas. 

 
 

SEÇÃO DE CADASTRO DE PESSOAL – SECAP 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Processar o registro econtrole dos dados cadastrais  dos servidores da Seção Judiciária, 

bem como o acompanhamento da vida funcional. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Efetuar o registro das informações cadastrais dos s ervidores, licenças, lotação, cargo 
e função desempenhada e outras necessárias; 

� efetuar o controle das férias, provimento, vacância  e freqüência; 

� emitir e recolher documentos de identificação funci onal. 
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� Atribuições: 

� Cadastrar e atualizar os dados relacionados aos ser vidores, junto ao Sistema de 
Recursos Humanos e pastas funcionais; 

� efetuar o controle referente aos cargos efetivos va gos; 

� efetuar controles referentes a  freqüência, licença s, afastamentos, compensações e 
férias; 

� expedir, atualizar, publicar e controlar a escala a nual de férias; 

� controlar o quadro de funções comissionadas e de va gas no âmbito da Seção Judiciária; 

� elaborar Atos e Portarias relativos a provimento e vacância de cargos e funções, 
relotação de pessoal, interrupção ou adiamento de f érias, bem como cadastrá-los para 
lançamento em folha de pagamento; 

� elaborar correspondência comunicando a freqüência d os servidores requisitados ao órgão 
de origem; 

� levantar a situação funcional de cada servidor para  efeito de progressão; 

� selecionar servidores que concorrerão à progressão funcional; 

� emitir e recolher a identidade funcional e o crachá  de identificação de servidor, 
seguindo orientação normativa emanada do TRF-1ª Reg ião; 

� levantar dados visando à instrução de processos ref erentes a exoneração, relotação, 
distribuição, remoção e transferência; 

� elaborar relatório mensal de quantitativo de pessoa l e consolidar com os quantitativos 
de pessoal terceirizado e beneficiários do Pró-Soci al para envio ao TRF 1ª Região; 

� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e cr onogramas de realização de 
atividades da Seção, de forma a zelar pelo cumprime nto dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 

� efetuar controles de quantitativos de servidores ce didos e requisitados com vistas a 
adequações aos percentuais permitidos em normas e r egulamentos; 

� expedir declarações funcionais, de férias e outras assemelhadas quando solicitadas; 

� iniciar os procedimentos necessários à emissão de c ertificação digital quando 
solicitados pelas unidades administrativas e jurisd icionais da Seção Judiciária; 

� efetuar inscrição, cadastramento e controle, em sis tema próprio, dos benefícios 
concedidos: auxílio-alimentação, auxílio-transporte , auxílio pré-escolar, auxílio-saúde; 

� efetuar registros, com base em relatório do TRE, do s servidores com situação irregular 
junto à Justiça Eleitoral e promover diligências ne cessárias à regularização; 

� efetuar controles de entrega da declaração anual do  imposto de renda dos servidores 
lotados na Seção Judiciária, assim como encaminhar aos órgãos de origem cópia da declaração 
dos servidores requisitados; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou contidas em normas. 

 
 

SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL – selep 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Estudar, acompanhar e promover a correta aplicação da legislação, jurisprudência e das 

normas regulamentares referentes a pessoal. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Examinar e aplicar a legislação, jurisprudência e n ormas regulamentares relativas a 
área de pessoal; 

� instruir, examinar e informar processos administrat ivos relativos à concessão-revisão-
alteração de aposentadoria, afastamentos, exoneraçã o, vacância e concessão de benefícios a 
servidores da SJDF; 

� instruir, examinar e informar demais processos admi nistrativos relacionados a direitos 
e deveres de servidores ou estagiários, na área de recursos humanos. 

 

� ATRIBUIÇÕES: 

� Prestar esclarecimentos e orientações aos servidore s sobre os assuntos da área de 
pessoal; 

� Instruir, examinar documentos, informar e acompanha r processos administrativos 
relativos às atividades da área de pessoal, mediant e processamento dos requerimentos 
apresentados pelos servidores; 
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� Selecionar e aplicar legislação, normas e jurisprud ências ao caso concreto, 
especialmente decorrentes de requerimento dos servi dores; 

� Colaborar na elaboração de normas, regulamentos e i nstruções relativas à área de 
pessoal; 

� Adotar providências e acompanhar as diligências sol icitadas pelo Controle Interno ou 
pelo Tribunal de Contas em processos de concessão, revisão e alteração de aposentadoria; 

� Instruir, examinar, informar, acompanhar e, quando for o caso, emitir pareceres 
conclusivos nos processos administrativos ou requer imentos submetidos ao NUCRE, especialmente 
nos atos decisórios por delegação de competência e os PA’s relacionados à cobrança e devolução 
de valores, nos termos da Resolução nº 68/2009-CJF;  

� Apurar, informar e, quando for o caso, emitir Certi dões de Tempo de Serviço e Funções; 

� Solicitar autuação, instruir e adotar as providênci as necessárias ao cumprimento de 
decisões judiciais, diligências ou cumprimento de d ecisões administrativas oriundas do TRF-
1ªRegião; 

� Instruir processos, providenciar os atos e acompanh ar a tramitação de processos 
referentes à aposentadoria, pensões, revisões de pr oventos, apostilamentos de vantagens; 
reversão à atividade, etc; 

� Examinar previamente, definir características, fund amentação legal e parcelas 
incidentes, em caráter precário, quanto à aposentad oria e pensão civil; 

� Instruir, examinar e informar processos administrat ivos para concessão, revisão e 
alteração de aposentadorias e pensões dos servidore s da Seção Judiciária; 

� Instruir, examinar e informar processos relativos à  exoneração, vacância, pedidos de 
horário especial, remoção e concurso de remoção, em  consonância com a legislação; 

� Informar e acompanhar os processos administrativos sobre assuntos de licença 
capacitação, licença-prêmio, recadastramento de ina tivos e pensionistas da Seção Judiciária; 

� Instruir, examinar e informar processos referentes à concessão de licenças e outros 
afastamentos, benefícios ou vantagens de servidores ; 

� Desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas. 

 
 

SEÇÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL – sepag 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Processar a folha de pagamento, encargos e consigna ções dos Magistrados e servidores da 

Seção Judiciária. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Quitar encargos sociais e lançar as consignações fa cultativas; 

� organizar folhas e processos de pagamentos de Magis trados, servidores  e consignatários 
ou fornecer elementos para sua confecção por outro órgão; 

� emitir declarações e documentos para quitação de en cargos sociais.  
 

� ATRIBUIÇÕES: 

� Executar as atividades de elaboração, conferência e  alteração da folha de pagamento 
ordinária e suplementar; 

� realizar cálculos prévios de horas-extras para adeq uação de valores orçamentários junto 
às Varas Federais e Núcleos Administrativos e cálcu los definitivos para inclusão em folha de 
pagamento; 

� realizar cálculo do valor de aposentadorias; 

� cobrar valores de processo de servidores em débito e que estão em folha de pagamento; 

� controle de desconto relativo a Pensão Alimentícia judicial e espontânea; 

� acompanhar o processo de quitação dos encargos soci ais e lançar as consignações 
facultativas; 

� realizar cálculos em processos de horas-extras (exe rcícios anteriores) e outros 
assuntos que gerem ônus para a Administração; 

� documentar as alterações efetuadas para fins de jus tificação e prestação de contas; 

� lançar as alterações da folha de pagamento em siste ma apropriado; 

� manter atualizado o cadastro financeiro dos servido res; 

� cobrar contracheque nos termos da portaria nº 740/2 010. 

� enviar ficha financeira, contracheques, dados de SA RH, dados bancários a pedido do 
servidor e de outros órgãos 



  

 

  

ANO XVIII Nº. 049 BOLETIM INTERNO INFORMATIVO 
Brasília – DF, 21 de março de 2012 

Pág.  24 

� emitir e distribuir contracheques de ativos, inativ os, pensionistas e beneficiários de 
pensão alimentícia; 

� efetuar cálculo de vencimentos, vantagens e descont os incidentes sobre a folha de 
pagamento; 

� calcular, informar, controlar e registrar valores e  dados concernentes ao PSS a ser 
recolhido referente a servidores em licença sem ven cimento de qualquer natureza, mas que optam 
por manter o recolhimento da seguridade social; 

� providenciar as averbações e desaverbações dos docu mentos que autorizam as 
consignações; 

� cálculo e fornecimento de Declaração de Margem Cons ignável; 

� elaborar e disponibilizar anualmente a Declaração d e Imposto de Renda Retido na Fonte — 
DIRF; 

� preparar e encaminhar anualmente ao Ministério do T rabalho e Emprego a Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS); 

� receber reclamações relacionadas a pagamentos e ins truir os processos de correção dos 
erros verificados no pagamento de pessoal; 

� prestar esclarecimentos aos servidores sobre pagame nto de processos, sanando as dúvidas 
que por ventura surgirem; 

� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e cr onogramas de realização de 
atividades da Seção, de forma a zelar pelo cumprime nto dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 

� fornecimento de certidões e declarações aos servido res e magistrados (Quintos, URV, 
Auxílio Pré-escolar); 

� Desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas. 

 
 

SEÇÃO DE PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS – sebes 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Promover as atividades relativas à Medicina do Trab alho, assistência médica e 

odontológica e demais benefícios sociais aos Magist rados e servidores da Seção Judiciária e 
seus respectivos dependentes. 

 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Promover, por meio dos profissionais devidamente ha bilitados, os exames pré-
admissionais de capacidade física e sanidade mental , inspeções periódicas de saúde e perícias 
médicas e odontológicas; 

� providenciar a revisão e a homologação de licenças médicas;  

� fiscalizar as condições de higiene dos locais de tr abalho; 

� executar programas e benefícios sociais integrantes  do PRO-SOCIAL; 

� realizar campanhas preventivas de saúde e educação bucal. 
 

� ATRIBUIÇÕES 

� Realizar ou providenciar exames de capacidade físic a e sanidade mental dos magistrados 
e servidores, para todos os efeitos legalmente prev istos; 

� avaliar, por meio de exames periódicos, as condiçõe s  de saúde de magistrados e 
servidores; 

� revisar e homologar laudos médicos, para efeito de concessão de licença ou abono de 
faltas ao serviço; 

� realizar perícias odontológicas para todos os efeit os legalmente previstos; 

� proceder à análise técnica dos processos das áreas médica e odontológica, referentes 
aos tratamentos realizados através da rede credenci ada ou pelo sistema de reembolso; 

� propor requisição ou compra de medicamentos e mater iais de uso médico e odontológico; 

� receber, armazenar e exercer controle do estoque me dicamentos e materiais de uso médico 
e odontológico, seus prazos de validade e distribui ção; 

� cuidar da conservação, uso, limpeza e esterilização  dos equipamentos médicos e 
odontológico sob sua guarda; 

� elaborar e encaminhar, periodicamente, relatórios d e atendimentos médicos e 
odontológicos à administração do PRO-SOCIAL, para e missão de balancetes e demonstrativos; 

� planejar, executar e apoiar campanhas preventivas e  atividades destinadas à orientação 
e educação integral da saúde; 
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� organizar prontuários de saúde dos magistrados e se rvidores, ativos e inativos e 
dependentes, zelando por sua conservação e sigilo d as informações existentes; 

� realizar o atendimento médico, odontológico e de en fermagem internos, bem como a 
prestação dos serviços/benefícios fisioterápicos, f onoaudiológicos, psicológicos e funerários; 

� realizar inspeção e emitir os Laudos de Vistoria da s instituições a serem credenciadas 
pelo PRO-SOCIAL;  

� propor, elaborar e acompanhar o processo de credenc iamento de novos profissionais e 
instituições candidatos a estabelecer convênio com o PRO-SOCIAL, observando as necessidades 
dos associados e o padrão de qualidade dos serviços  oferecidos; 

� celebrar Termos de Credenciamento, Contratos, Convê nios de prestação de assistência 
médica e odontológica, através da rede credenciada,  bem como supervisionar os serviços 
técnicos prestados por terceiros; 

� organizar e controlar o arquivo e a vigência dos in strumentos contratuais; 

� prestar informações de/e orientar os servidores e d ependentes quanto aos programas e 
benefícios oferecidos pelo Pro-Social; 

� realizar inscrição, cadastro e atualização dos dado s dos magistrados, servidores e seus 
dependentes em sistema específico para este fim; 

� solicitar e conferir carteiras de beneficiários do PRO-SOCIAL e da UNIMED; 

� receber e analisar documentos referentes a programa s e benefícios; 

� instruir os processos administrativos para concessã o e pagamento dos benefícios 
custeados com recursos próprios, segundo normas apl icáveis às receitas públicas, e encaminhá-
los ao setor competente para realizar o pagamento; 

� processar as informações de débitos, custeios e des contos de despesas médicas e 
odontológicas dos associados; 

� controlar o saldo devedor dos Magistrados e servido res desligados do PRO-SOCIAL, 
adotando as medidas necessárias à quitação dos débi tos; 

� receber, conferir e analisar, de acordo com as tabe las e diretrizes estabelecidas pelo 
Programa,os processos referentes aos serviços prest ados pela rede credenciada, bem como as 
solicitações de reembolsos, encaminhando à área com petente para efetivação de pagamento;  

� auditagem de processos de despesas médicas e odonto lógicas; 

� prestar informações aos credenciados quanto ao anda mento das faturas enviadas; 

� analisar e autorizar procedimentos médicos e cirurg ias; 

� manter atualizada e disponível para os beneficiário s a relação de profissionais e 
instituições credenciadas; 

� analisar, para efeito de pagamento, despesas médico -odonto-hospitalares e as referentes 
a programas instituídos pelo PRO-SOCIAL, com recurs os da União e próprios; 

� controlar e acompanhar o pagamento de custeio pelos  beneficiários do Programa, 
decorrente da utilização da assistência prestada po r meio da rede credenciada; 

� acompanhar a execução financeira e os saldos de con tas por meio de relatórios 
gerenciais; 

� registrar as operações contábeis, a análise e opera ção de contas, balancetes, balanços 
e prestação de contas do exercício financeiro; 

� prestar informações aos usuários internos e externo s referentes à área financeira e aos 
serviços oferecidos; 

� registrar e apurar as irregularidades ocorridas no atendimento e na prestação de 
serviços oferecidos pela instituição ou profissiona l credenciados, propondo, se for o caso, o 
descredenciamento; 

� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e cr onogramas de realização de 
atividades da Seção, de forma a zelar pelo cumprime nto dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 

� atender casos que demandem a intervenção do Serviço  Social; 

� realizar visitas hospitalares e domiciliares; 

� orientar os usuários em seus problemas relacionados  à saúde física, mental, direitos 
sociais e transtornos familiares; 

� Desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas. 
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SETOR DE BENEFÍCIOS SOCIAIS – SETBES 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Auxiliar na implantação, na execução e no controle das concessões previstas nos 

programas e benefícios oferecidos aos Magistrados e  servidores da Seção Judiciária. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Auxiliar na operacionalização dos programas e benef ícios instituídos pelo PRO-SOCIAL; 

� auxiliar na execução das atividades de análise e co nferência para pagamentos dos 
programas e benefícios; 

� propor a inclusão de novos benefícios no Programa.  
 
 

SETOR DE ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO – setate 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Auxiliar a Seção no atendimento aos servidores e be neficiários, informando e orientando 

sobre o funcionamento e a utilização dos programas e benefícios oferecidos. 
 

� OBJETIVOSESPECÍFICOS: 

� Auxiliar na emissão de Guias de Encaminhamento para  atendimento junto à rede 
credenciada; 

� auxiliar no recebimento e conferência da documentaç ão relativa à inscrição no PRO-
SOCIAL e nos programas e benefícios; 

� auxiliar no recebimento e na conferência das fatura s e pedidos de reembolsos com 
despesas médicas, hospitalares, laboratoriais e odo ntológicas para efeito de pagamento. 
 
 

SETOR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – SETAME 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Realizar as atividades relativas à Higiene e Medici na do Trabalho, e prestação de 

assistência médica aos Magistrados e servidores da Seção Judiciária e seus respectivos 
dependentes. 

 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Colaborar na realização de campanhas preventivas, e xames médico-pericial e periódico; 

� prestar atendimento médico-ambulatorial aos Magistr ados e servidores; 

� colaborar na realização de inspeções de Higiene e M edicina do Trabalho.  
 
 

SETOR DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA – setdon 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Realizar as atividades relativas à prestação de ass istência odontológica aos 

Magistrados e servidores da Seção Judiciária e seus  respectivos dependentes. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Colaborar na realização de campanhas preventivas e exames odonto-periciais; 

� prestar atendimento de dentisteria básica, perícias e emergência odontológica aos 
servidores e Magistrados; 

� orientar e acompanhar tratamentos especializados. 
 
 

SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS – SEDER 
 

� OBJETIVO GERAL: 

� Executar as atividades relacionadas à capacitação p rofissional, treinamento, 
provimento, avaliação e acompanhamento de pessoal d a Seção Judiciária, visando ao 
desenvolvimento e aperfeiçoamento do servidor e est agiários. 

 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Executar as atividades relativas ao provimento, à a valiação e ao acompanhamento dos 
servidores; 
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� executar as atividades relativas ao treinamento e à  capacitação profissional dos 
servidores; 

� executar, mantendo controle sistemático, as ativida des referentes ao Programa de 
Estágio;  

� realizar estudos quanto a causas de rotatividade e evasão de servidores. 
 

� ATRIBUIÇÕES: 

� Aplicar as normas, instruções e critérios definidos , a fim de garantir a uniformização 
da política de recursos humanos; 

� aplicar as normas, instruções e critérios definidos  pelas autoridades competentes ao 
programa de treinamento e capacitação do servidor; 

� propor a lotação adequada para os servidores emposs ados e a relotação, nos casos de 
inadaptação ao trabalho ou ambiente, bem como promo ver sua ambientação, de acordo com a 
análise ambiental, necessidade de serviço e de inte resse e capacitação do servidor; 

� acompanhar periodicamente os servidores da Seção Ju diciária; 

� diagnosticar situações-problema e aplicar as técnic as que o caso requeira 

� aplicar técnicas de integração, resolução de proble mas e outras em encontros e 
treinamentos 

� efetuar e promover atendimentos de entreajuda para os servidores com problemas nas 
relações de trabalho, sugerindo, se for o caso, o e ncaminhamento a profissional especializado 

� controlar o processo de acompanhamento e avaliação de desempenho em estágio probatório 
e em progressão na carreira, instruindo seu process o e providenciando a emissão do ato formal 
de concessão, se for o caso, junto à autoridade com petente 

� coletar, analisar e consolidar os dados de levantam ento de necessidades de capacitação, 
seguindo a orientação do TRF-1ª Região 

� realizar o levantamento da estimativa de despesas c om cursos, estágios e outras 
atividades de seleção e treinamento de pessoal, par a fins de inclusão na proposta 
orçamentária, bem como para a respectiva autorizaçã o da despesa e instrução processual da 
contratação 

� planejar, propor contratação de serviços de treinam ento, implementar, propor inscrição 
de servidores, executar, prestar apoio instrucional , acompanhar e avaliar cursos, seminários e 
eventos de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal  

� Providenciar junto aos setores responsáveis equipam entos e materiais necessários à 
estrutura dos eventos de treinamento oferecidos 

� elaborar e executar estratégias ou projetos de trei namento e desenvolvimento de pessoal 

� autuar, instruir, informar e encaminhar para autori zação processos de participação de 
servidores em eventos externos, a partir de solicit ação recebida ou por demanda própria 

� autuar, instruir, informar, analisar e dar encaminh amento em processos de concessão de 
bolsa de estudos, licenças, adicionais ou assemelha dos na área de capacitação e 
desenvolvimento de recursos humanos, promovendo a c orreta instrução processual, a confecção de 
atos decorrentes e o atendimento aos servidores env olvidos, quando necessário. 

� calcular e solicitar pagamento de remuneração de pr estadores de serviços nos eventos de 
capacitação 

� executar as atividades necessárias à remuneração do s eventos 

� emitir, registrar e entregar certificados para os p articipantes em eventos de 
capacitação, conforme critérios preestabelecidos 

� fornecer dados referentes à participação de servido res em eventos de capacitação, para 
constar dos registros funcionais 

� divulgar, utilizando os meios disponíveis, as infor mações necessárias à participação de 
servidores em eventos de capacitação 

� providenciar a inscrição dos treinandos, em eventos  internos ou externos, de acordo com 
os critérios estabelecidos na Programação de Evento s de Capacitação 

� aplicar os instrumentos de avaliação dos eventos 

� pesquisar a causa de evasão de servidores, emitindo  relatório consubstanciado 
apresentando soluções 

� prestar apoio técnico, no que se refere a trabalhos  em grupos, para encontros e 
treinamentos de pessoal, na Seção Judiciária 

� prestar e executar os serviços de apoio administrat ivo à realização de concursos 
públicos 

� manter cadastro de pessoas físicas e jurídicas para  instrutoria de eventos de 
capacitação 
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� manter e organizar cadastro de prestadores de servi ços voluntários e de conciliação, 
promovendo os meios para sua atividade na Seção Jud iciária 

� planejar e providenciar a concessão de estágios a e studantes, acompanhando o processo 
de convênio e administrando a entrega e recebimento  da documentação determinada em norma 
interna, bem como acompanhar todo o processo de des ligamento. 

� organizar o cadastro de estagiário, arquivando os c urrículos recebidos, classificando-
os e encaminhando-os às áreas requisitantes 

� manter atualizado o acompanhamento funcional, escol ar e pessoal dos estagiários 

� efetuar seleção, lotação e encaminhamento de estagi ários, orientando-os sobre os 
aspectos éticos, organizacionais, comportamentais e  operacionais, bem como promover relotação 
quando possível e necessário; 

� manter intercâmbio com supervisores de estágio, ver ificando adaptação, freqüência e 
desempenho do estagiário, contribuindo, assim com s ua ambientação; 

� efetuar cálculos para pagamento da bolsa de estágio ; 

� emitir documentos comprobatórios da realização de e stágio, de serviço voluntário e de 
serviço de conciliação; 

� providenciar a realização dos treinamentos sugerido s pelos formulários de 
acompanhamento e avaliação de desempenho em estágio  probatório; 

� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e cr onogramas de realização de 
atividades da Seção, de forma a zelar pelo cumprime nto dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade 
periodicamente ou quando necessário; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas. 

 
 

SETOR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL – s etrec 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Auxiliar a Seção na execução das atividades relativ as ao treinamento e à capacitação 

profissional dos servidores da Seção Judiciária. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Auxiliar na identificação das necessidades de trein amento; 

� auxiliar na eleboração de projetos pertinentes aos eventos de capacitação; 

� auxiliar na divulgação da programação de eventos de  capacitação; 

� auxiliar no fornecimento de subsídios e acompanhar a realização de concursos. 
 
 

SETOR DE PROVIMENTO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO FUNCIONAL – SETPAF 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Auxiliar na execução das atividades relativas ao pr ovimento, à avaliação e ao 

acompanhamento dos servidores e estagiários da Seçã o Judiciária. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Auxiliar na execução das atividades relativas à ava liação funcional; 

� auxiliar na execução das atividades relativas à mov imentação interna de pessoal; 

� auxiliar no acompanhamento da ambientação de servid ores recém-lotados; 

� auxiliar na execução das atividades relativas ao Pr ograma de Estágio. 
 
 
 

SEÇÃO DE CADASTRO DE PESSOAL – secap 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Processar o registro econtrole dos dados cadastrais  dos servidores da Seção Judiciária, bem 
como  o acompanhamento da vida funcional. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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� ATRIBUIÇÕES: 

� Cadastrar e atualizar os dados relacionados aos ser vidores, junto ao Sistema de 
Recursos Humanos e pastas funcionais; 

� efetuar o controle referente aos cargos efetivos va gos; 

� efetuar controles referentes a  freqüência, licença s, afastamentos, compensações e 
férias; 

� expedir, atualizar, publicar e controlar a escala a nual de férias; 

� controlar o quadro de funções comissionadas e de va gas no âmbito da Seção Judiciária; 

� elaborar Atos e Portarias relativos a provimento e vacância de cargos e funções, 
relotação de pessoal, interrupção ou adiamento de f érias, bem como cadastrá-los para 
lançamento em folha de pagamento; 

� elaborar correspondência comunicando a freqüência d os servidores requisitados ao órgão 
de origem; 

� levantar a situação funcional de cada servidor para  efeito de progressão; 

� selecionar servidores que concorrerão à progressão funcional; 

� emitir e recolher a identidade funcional e o crachá  de identificação de servidor, 
seguindo orientação normativa emanada do TRF-1ª Reg ião; 

� levantar dados visando à instrução de processos ref erentes a exoneração, relotação, 
distribuição, remoção e transferência; 

� elaborar relatório mensal de quantitativo de pessoa l e consolidar com os quantitativos 
de pessoal terceirizado e beneficiários do Pró-Soci al para envio ao TRF 1ª Região; 

� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e cr onogramas de realização de 
atividades da Seção, de forma a zelar pelo cumprime nto dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 

� efetuar controles de quantitativos de servidores ce didos e requisitados com vistas a 
adequações aos percentuais permitidos em normas e r egulamentos; 

� expedir declarações funcionais, de férias e outras assemelhadas quando solicitadas; 

� iniciar os procedimentos necessários à emissão de c ertificação digital quando 
solicitados pelas unidades administrativas e jurisd icionais da Seção Judiciária; 

� efetuar inscrição, cadastramento e controle, em sis tema próprio, dos benefícios 
concedidos: auxílio-alimentação, auxílio-transporte , auxílio pré-escolar, auxílio-saúde; 

� efetuar registros, com base em relatório do TRE, do s servidores com situação irregular 
junto à Justiça Eleitoral e promover diligências ne cessárias à regularização; 

� efetuar controles de entrega da declaração anual do  imposto de renda dos servidores 
lotados na Seção Judiciária, assim como encaminhar aos órgãos de origem cópia da declaração 
dos servidores requisitados; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou contidas em normas. 

 
 

NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – nutec 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Coordenar e dirigir as atividades relacionadas ao d esenvolvimento organizacional e 

modernização administrativa e aos sistemas de proce ssamento e comunicação de dados na Seção 
Judiciária.  

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Coordenar, orientar, acompanhar, supervisionar e co ntrolar a execução das atividades de 
competência de suas unidades, referentes ao desenvo lvimento de sistemas de processamento 
eletrônico de dados, instalação, manutenção e supor te técnico de equipamentos e programas de 
informática, rede local e comunicação de dados da S eção judiciária. 

 

� ATRIBUIÇÕES: 

� Promover estudos relativos ao fluxo de atividades e  racionalização dos sistemas 
administrativos;  

� acompanhar e avaliar os equipamentos e programas im plantados voltados para a 
modernização administrativa;  

� coordenar, promover e acompanhar estudos e projetos  orientados para a implantação e 
manutenção da qualidade em serviço; 

� supervisionar a implantação de programas de moderni zação administrativa e prestar 
suporte técnico às unidades da Seção Judiciária;  
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� coordenar a elaboração de propostas de instrumentos  normativos que disciplinam métodos 
e procedimentos;  

� supervisionar a distribuição e acompanhar o cumprim ento de Instruções Normativas, 
Manuais Operacionais e Regulamentos;  

� manter permanente intercâmbio com as áreas de Moder nização Administrativa e de 
Informática do Tribunal; 

� desenvolver, em parceria com a área de Desenvolvime nto de Recursos Humanos, seminários, 
encontros, oficinas de trabalho, ciclos de estudos,  voltados para o desenvolvimento 
organizacional, gerencial e funcional; 

� controlar a correta aplicação das metodologias admi nistrativas em geral; 

� coordenar o levantamento de dados com vistas ao des envolvimento de novos sistemas; 

� coordenar e controlar o desenvolvimento de sistemas  setorizados de processamento de 
dados, observando-se as normas de padronização;  

� supervisionar regularmente, o funcionamento dos equ ipamentos;  

� assistir a instalação de novos equipamentos de info rmática; 

� coordenar e controlar a execução dos serviços de ma nutenção dos equipamentos instalados 
e dos sistemas desenvolvidos internamente ou por te rceiros, observando a funcionalidade e 
corrigindo distorções; 

� coordenar a execução dos serviços relativos à rede local; 

� promover a orientação dos usuários quanto à manipul ação dos equipamentos e dos 
sistemas; 

� avaliar e acompanhar o funcionamento dos equipament os de informática e os procedimentos 
voltados aos sistemas em produção; 

� prestar assessoramento técnico especializado ao sup erior imediato e demais autoridades 
da Seção Judiciária; 

� planejar, orientar e acompanhar os Planos de Trabal ho, projetos e cronogramas de 
realização de atividades do Núcleo e de suas unidad es subordinadas; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas.  
 
 

SEÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO – SESIS 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Realizar as atividades relativas ao desenvolvimento  de sistemas de processamento 

eletrônico de dados, à instalação, manutenção e sup orte técnico de equipamentos e programas de 
informática,rede local e comunicação de dados da Se ção Judiciária. 

 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Executar o desenvolvimento, a implantação, a docume ntação e a manutenção dos sistemas 
de processamento eletrônico de dados; 

� prestar suporte técnico aos equipamentos e programa s de informática e à rede de 
comunicação de dados; 

� orientar usuários quanto à utilização dos equipamen tos e sistemas informatizados. 
 

� ATRIBUIÇÕES: 

� Realizar as atividades relativas ao desenvolvimento  de sistemas de processamento 
eletrônico de dados setoriais da SJDF, à instalação , manutenção e suporte técnico de 
equipamentos e programas de informática. 

� Executar o desenvolvimento, a implantação, a docume ntação e a manutenção dos sistemas 
de processamento eletrônico de dados setoriais da S JDF; 

� Prestar suporte técnico aos equipamentos e programa s de informática; 

� Realizar o levantamento de dados com vista ao desen volvimento de sistemas;  

� Desenvolver, observando as normas de padronização, os sistemas de processamento de 
dados; 

� Testar e implantar os sistemas desenvolvidos e pres tar orientação e treinamento aos 
usuários; 

� Manter os sistemas em produção, desenvolvidos inter namente ou pelo TRF1, observando a 
funcionalidade dos mesmos e corrigindo distorções;  

� Documentar os programas dos sistemas implantados e atualizar as mudanças ocorridas; 
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� Dar suporte técnico aos usuários no que diz respeit o à execução dos sistemas;  

� Efetuar a implantação, a operação e a manutenção do s equipamentos de informática; 

� Testar softwares adquiridos ou desenvolvidos, bem c omo efetuar a sua instalação e 
acompanhar o seu funcionamento; 

� Treinar os usuários no uso de softwares; 

� Realizar ações preventivas e zelar pela segurança d as instalações e dos equipamentos; 

� Executar cópias de segurança dos Sistemas setoriais  da SJDF;  

� Montar, configurar, instalar e manter  equipamentos  de informática e preservar a 
integridade dos dados nos sistemas informatizados; 

� Acompanhar e controlar o funcionamento dos equipame ntos instalados; 

� Executar serviços de manutenção da rede local; 

� Documentar a configuração dos equipamentos de infor mática, providenciando alteração, 
caso seja necessário; 

� Sugerir a aquisição de programas e equipamentos de informática que atendam à 
necessidade de melhor qualidade do trabalho; 

� Prestar consultoria técnica, nos assuntos de sua co mpetência, às diversas unidades da 
Seção Judiciária; 

� Prestar assessoramento técnico especializado ao sup erior imediato e demais autoridades 
da Seção Judiciária; 

� Elaborar, avaliar e acompanhar os planos de trabalh o, projetos e cronogramas de 
execução das atividades da unidade e submetê-los à unidade superior; 

� Executar e supervisionar os Planos de Trabalho e cr onogramas de realização de 
atividades da Seção, de forma a zelar pelo cumprime nto dos prazos estipulados; 

� Elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 

� Monitorar os sistemas em produção, desenvolvidos ou  implantados pelo TRF1, realizar 
testes e diagnósticos de problemas e reportar à SEC IN, bem como sugerir alterações e 
atualizações ao TRF1; 

� Compilar e consolidar sugestões, dos usuários da SJ DF, de melhorias e adequações nos 
sistemas desenvolvidos pelo TRF1 e reportar/encamin har ao TRF1. 

� Desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas.  

 
 

SETOR DE SISTEMAS – setsis 
 

����  OBJETIVO GERAL: 
Auxiliar no desenvolvimento dos sistemas de process amento eletrônico de dados, 

observando a sua funcionalidade e aplicabilidade. 
 

����  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Auxiliar no desenvolvimento, implementação e docume ntação dos sistemas de processamento 
de dados; 

� auxiliar na prestação de manutenção aos sistemas im plantados; 

� auxiliar na orientação e treinamento dos usuários q ue utilizam o sistema.  
 

 
SETOR DE SUPORTE TÉCNICO – SETSUT 

 

����  OBJETIVO GERAL: 
Auxiliar na execução das atividades de instalação, manutenção e suporte técnico de 

equipamentos e programas de informática,rede local e comunicação de dados da Seção Judiciária. 
 

����  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Auxiliar na instalação dos equipamentos de informát ica; 

� auxiliar na manutenção das instalações e dos equipa mentos de informática; 

� auxiliar na orientação dos usuários quanto à utiliz ação dos equipamentos; 

� auxiliar na manutenção e pleno funcionamento dos eq uipamentos de micro-informática e da 
rede de comunicação de dados. 
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NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL – nucaf 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Coordenar, acompanhar, fiscalizar, avaliar e execut ar as atividades de planejamento e 

gestão de recursos orçamentários e financeiros, aqu isições e contratações, administração dos 
bens e materiais, no âmbito da Seção Judiciária. 

 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Coordenar, orientar, acompanhar, supervisionar e co ntrolar a execução das atividades de 
competência de suas unidades, referentes a(o): 

� proposição, acompanhamento, análise e avaliação dos  recursos  orçamentários e 
financeiros descentralizados para a Seção Judiciári a; 

� execução dos recursos orçamentários e financeiros a locados à Seção Judiciária; 

� compras e contratações da Seção Judiciária; 

� elaboração e acompanhamento dos instrumentos contra tuais da Seção Judiciária;  

� registro e controle dos bens patrimoniais; 

� recebimento, armazenamento e fornecimento de materi ais de consumo, zelando pela 
manutenção dos níveis de estoque. 

 

� ATRIBUIÇÕES: 

� Coordenar a elaboração da proposta orçamentária anu al e plurianual da Seção Judiciária 
para encaminhamento ao Tribunal;  

� acompanhar o registro e controle dos recursos finan ceiros repassados pelo Tribunal;  

� controlar saldos orçamentários e financeiros;  

� coordenar e orientar a elaboração das estimativas d e despesas e limites de gasto; 

� coordenar e controlar as aquisições de material per manente e de consumo; 

� coordenar e controlar a armazenagem dos materiais, resguardando os cuidados quanto à 
forma e às condições do local; 

� coordenar e controlar a contratação de serviços nec essários ao funcionamento da Seção 
Judiciária;  

� analisar as aquisições de material ou contratação d e serviços cuja licitação é 
dispensada;  

� promover a administração do cadastro de fornecedore s e prestadores de serviços; 

� coordenar o registro e controle dos bens patrimonia is, bem assim a sua distribuição, 
movimentação, baixa, permuta, cessão, recuperação o u alienação; 

� coordenar e acompanhar as atividades de recebimento , classificação, codificação e 
controle de bens patrimoniais; 

� coordenar e controlar o emplaquetamento dos bens in corporados ao patrimônio; 

� efetuar a anulação de licitação ou a aplicação de p enalidades a fornecedores e 
prestadores de serviços;  

� coordenar e avaliar as atividades de previsão de ma terial de estoque, inventários e 
classificação de material permanente;  

� orientar, acompanhar, fiscalizar e controlar o empe nho das despesas regularmente 
autorizadas; 

� elaborar e submeter à aprovação superior, nos prazo s estabelecidos, planos anuais e 
plurianuais, propostas orçamentárias e pedidos de c réditos; 

� elaborar e submeter à aprovação superior cronograma s de desembolso, planos e aplicação 
dos recursos recebidos; 

� propor e acompanhar reformulações de planos e progr amas; 

� fiscalizar o exame da regularidade legal e formal d e todos os pagamentos realizados 
pela Seção Judiciária;  

� promover o controle das contas bancárias, mediante o registro dos créditos e despesas e 
à vista dos extratos recebidos;  

� coordenar e controlar os balancetes mensais e anuai s de natureza financeira, 
orçamentária e patrimonial;  

� controlar e fiscalizar a elaboração de contratos e convênios;  

� fiscalizar o acompanhamento dos contratos, os reaju stes contratuais, os aditamentos e 
os pagamentos decorrentes;  

� assinar ordens de serviço, até o limite de sua comp etência; 
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� manter permanente intercâmbio com as unidades técni cas de Administração e de 
Planejamento do Tribunal; 

� planejar, orientar e controlar os Planos de Trabalh o e cronogramas de realização de 
atividades do Núcleo e de suas unidades subordinada s, zelando pelo cumprimento dos prazos 
estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 
desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior ou 
cometidas através de normas.  
 
 

SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – SEPLO 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Executar as atividades relacionadas à proposição, a companhamento, análise e avaliação 

dos recursosorçamentários e financeiros descentrali zados para a Seção Judiciária. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Elaborar proposta de orçamento para a Seção Judiciá ria;  

� efetuar a movimentação de recursos orçamentários e financeiros;  

� acompanhar e avaliar a programação orçamentária e f inanceira. 
 

� ATRIBUIÇÕES: 

� Elaborar proposta preliminar de planejamento e orça mento para a Seção Judiciária; 

� Solicitar e verificar junto ao Tribunal sobre a lib eração de recursos orçamentários; 

� Manter registro e controle dos recursos orçamentári os e financeirosrepassados pelo 
Tribunal, inclusive quanto aos sistemas informatiza dos que vierem a ser implantados pela 
Seccional, TRF ou Órgão Superior; 

� Emitir notas de empenhos autorizadas pelo ordenador  de despesas, bem como processar os 
respectivos reforços e anulações; 

� Fornecer elementos para a elaboração da proposta or çamentária da Seção Judiciária e 
pedidos de créditos adicionais; 

� Elaborar e encaminhar aos órgãos competentes do sis tema, os demonstrativos mensais dos 
recursos orçamentários recebidos, empenhados e disp oníveis, nos diversos programas e elementos 
de despesa; 

� Acompanhar no SIAFI a programação orçamentária e fi nanceira;  

� Registrar e controlar os recursos financeiros prove nientes de crédito orçamentário e de 
outras origens; 

� Analisar a realização da despesa em confronto com o  previsto; 

� Detectar necessidade de crédito orçamentário suplem entar; 

� Efetuar a conciliação mensal do “Contas Públicas; 

� Registrar e controlar o reconhecimento de passivos sem cobertura orçamentária, 
providenciando a solicitação de crédito para cobert ura e a devida baixa após o recebimento do 
crédito; 

� Providenciar os registros nos sistemas administrati vos implantados e que sejam afetos 
às atribuições da Seção; 

� Informar à DIPLA/TRF as metas físicas relativas aos  benefícios e cursos pagos aos 
servidores, bem como aos honorários periciais pagos  aos peritos que prestam serviços a esta 
Seção Judiciária; 

� Executar e supervisionar os Planos de Trabalho e cr onogramas de realização de 
atividades da Seção, de forma a zelar pelo cumprime nto dos prazos estipulados; 

� Elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 

� Elaborar cronograma de execução orçamentária; 

� Submeter à aprovação superior cronogramas de desemb olso, planos e aplicação dos 
recursos repassados; 

� Desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas. 
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SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA– seofi 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Promover a execução dos recursos orçamentários e fi nanceiros alocados à Seção 

Judiciária. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Analisar e conferir processos para emissão de docum entos de execução financeira; 

� proceder à execução orçamentária e financeira dos r ecursos alocados à Seção Judiciária; 

� controlar saldos e cronogramas de desembolso; 

� emitir documentos para realização e anulação de des pesas. 
 

� ATRIBUIÇÕES: 

� Promover e acompanhar a execução financeira dos rec ursos destinados à Seção Judiciária, 
de acordo com as normas estabelecidas pelo SIAFI; 

� Proceder ao registro e baixa contábil de contratos,  convênios, acordos e ajustes que 
acarretem desembolso financeiro; 

� Promover a execução financeira, acompanhar a presta ção de contas e providenciar a 
publicação no Boletim de Serviços, das concessões d e suprimento de fundos autorizadas pelo 
ordenador de despesas; 

� Realizar a conferência prévia e liquidação de proce ssos de despesas e documentos de 
pagamento;  

� Proceder ao registro e ao controle de assinaturas d e contratos, convênios, acordos e 
ajustes; 

� Elaborar a declaração anual de retenção de tributos   

� (DIRF) dos fornecedores (pessoa física e jurídica),  encaminhando-a à área de pagamento 
de pessoal para fins de consolidação com as informa ções de servidores, disponibilizando o 
comprovante anual aos interessados; 

� Registrar os recursos financeiros recebidos, as des pesas realizadas, bem como os saldos 
financeiros;  

� Promover o pagamento das despesas e o registro dos processos e documentos contábeis, 
obedecendo aos prazos e à legislação em vigor; 

� Proceder ajustes contábeis de valores recebidos de outras unidades gestoras; 

� Proceder aos acertos contábeis solicitados pela áre a de controle interno; 

� Promover a atualização do credenciamento dos ordena dores de despesas junto aos 
estabelecimentos bancários;  

� Realizar a conciliação bancária mensal das contas e xistentes;  

� Acompanhar e verificar no SIAFI as contas contábeis ; 

� Proceder ajustes de inconsistências contábeis;  

� Registrar a conformidade de registro de gestão no S IAFI; 

� Encaminhar à unidade competente, quando solicitado,  os documentos necessários à análise 
e escrituração contábil; 

� Emitir guias de recolhimento de valores recebidos i ndevidamente por fornecedores ou 
servidores; 

� Emitir documentos contábeis necessários a liquidaçã o e pagamento de fornecedores; 

� Registrar em rotina específica de sistema próprio o s dados relativos aos pagamentos 
efetuados às pessoas físicas, com vistas à consolid ação e elaboração da GFIP pela área de 
pagamento de pessoal; 

� Proceder ao registro e baixa contábil das garantias  contratuais recebidas; 

� Enviar ao arquivo provisório os processos de pagame ntos relativos à execução 
financeira, exceto aqueles vinculados a termo própr io de contrato, disponibilizando-os à área 
de controle interno para fins de prestação de conta s; 

� Elaborar a programação financeira mensal da folha d e pagamento de servidores e de 
pessoal requisitado para envio à Setorial Financeir a obedecendo aos prazos estabelecidos; 

� Elaborar a programação financeira mensal das despes as de custeio e investimentos para 
envio à Setorial Financeira, obedecendo aos prazos estabelecidos; 

� Executar o pagamento, conferir e controlar os proce ssos de adiantamento de viagem a 
serviço e prestação de contas de viagem; 

� Elaborar relatórios de concessão de diárias e provi denciar sua publicação no Boletim de 
Serviço; 
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� Executar a folha de pagamento, emitindo documentos contábeis necessários à liquidação e 
pagamento; 

� Realizar os pagamentos de auxílios e ajuda de custo  aos servidores após conferência 
pelo setor competente; 

� Executar os pagamentos das despesas do Pró-Social ( credenciados pessoa física, pessoa 
jurídica e reembolsos a servidores), após a conferê ncia prévia da área de benefícios; 

�  Acompanhar e divulgar as publicações sobre a legis lação fiscal, tributária, 
previdenciária e orçamentária aos setores subordina dos; 

�  Executar e supervisionar os Planos de Trabalho e c ronogramas de realização de 
atividades da Seção, de forma a zelar pelo cumprime nto dos prazos estipulados; 

� Elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 

�  "Executar os pagamentos decorrentes da assistência  jurídica gratuita e promover, junto 
à instituição bancária, a conciliação dos valores d evolvidos (RPV’s), nos termos das normas e 
legislação aplicáveis; 

� Proceder a atualização periódica do Rol de Responsá veis em rotina específica do SIAFI; 

� Proceder ao registro e baixa contábil das dívidas a puradas pela área de pagamento de 
pessoal contra os servidores; 

� Desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas.  

 
 

SETOR DE EXECUÇÃO FINANCEIRA – SETEFI 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Auxiliar no processamento da execução financeira do s recursos alocados à Seção 

Judiciária. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Auxiliar no acompanhamento do saldo financeiro do S IAFI; 

� auxiliar na emissão de documentos para realização e  anulação de despesas; 

� auxiliar na realização de conciliação bancária.     
 
 

SETOR DE VERIFICAÇÃO E ANÁLISE FINANCEIRA – setvaf 
 

���� OBJETIVO GERAL: 
Auxiliar na análise e conferência de processos para  emissão de documentos de execução 

financeira. 
 

����   OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Auxiliar na análise e conferência de processos para  pagamento; 

� acompanhar a execução orçamentária e financeira dos  recursos. 
 
 

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES- SECOM 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Executar as atividades de compras e contratações da  Seção Judiciária. 

 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Manter cadastro de fornecedores e prestadores de se rviços; 

� analisar e acompanhar processos de fornecimento ou prestação de serviços; 

� executar atividades relativas à aquisição ou contra tação de bens e serviços; 

� prestar apoio às Comissões de Licitações; 

� elaborar documentos contratuais e respectivos extra tos e aditamentos; 

� manter sistema de controle de vencimento dos instru mentos contratuais; 

� acompanhar o cumprimento dos contratos e conferir d ocumentos de cobrança; 

� analisar reajustamentos de preços. 
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� ATRIBUIÇÕES: 

� Organizar e manter cadastro de fornecedores e prest adores de serviços no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF ou outro instrumento próprio de controle, 
devidamente atualizado e pronto para consultas. 

� Realizar o levantamento de preços necessário à inst rução do processo de licitação. 

� Executar atividades relativas à aquisição ou contra tação de bens e serviços; 

� Formalizar, instruir, analisar e acompanhar process os de aquisição/contratação, 
informando a modalidade de compra. 

� Orientar e verificar a análise dos casos de dispens a e inexigibilidade de licitação; 

� Verificar os termos de referência/projetos básicos ou documento equivalente elaborado 
pela área requisitante, promovendo as diligências p ara sua adequação e elaborar as condições 
gerais de fornecimento. 

� Elaborar editais de licitação. 

� Analisar e dar parecer nas propostas de anulação de  licitação, submetendo-as á 
aprovação superior. 

� Adjudicar resultado de licitação e solicitar a homo logação da autoridade competente; 

� Providenciar divulgação do edital da licitação e de  seu resultado, em diário oficial e 
em jornal de grande circulação em caso de sistema d e registro de preços; 

� Proceder aos registros informatizados pertinentes, em sistema próprio de compras 
implantado para tal fim. 

� Conduzir os processos de licitação, como pregoeiros , presidente ou membro de comissão, 
em ambiente virtual ou presencial, verificando e an alisando propostas, impugnações e recursos. 

� Providenciar emissão de atestados de capacidade téc nica de fornecedores e prestadores 
de serviços; 

� Informar ao fornecedor inadimplente, em caso de ine xecução total ou parcial das 
condições de fornecimento e prazos, as penalidades e multas aplicáveis. 

� Proceder à anotação de penalidades ou outra ocorrên cia relevante em registros do órgão 
e do governo federal (SICAF). 

� Solicitar, acompanhar e verificar a realização de t ransporte de cargas e mobiliário de 
servidores e magistrados, junto a fornecedor contra tado para tal finalidade; 

� Proceder aos registros informatizados pertinentes, em sistema próprio de compras 
implantado para tal fim. 

� Gerenciar atas de registro de preços, acompanhando quantidade disponível, vigência e 
verificação de preços de mercado quando da aquisiçã o de bens registrados. 

� Pesquisar e acompanhar legislação vigente de intere sse da área; 

� Executar e supervisionar os Planos de Trabalho e cr onogramas de realização de 
atividades da Seção, de forma a zelar pelo cumprime nto dos prazos estipulados; 

� Elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 

� Prestar apoio às comissões de licitações 

� Emitir demonstrativos e/ou prestar informações rela tivos ao desempenho de fornecedores 
e prestadores de serviços, quando solicitado. 

� Solicitar, acompanhar e verificar a emissão de bilh etes de passagens e cargas aéreas, 
relativo a deslocamento de servidores, junto a forn ecedor contratado para tal finalidade. 

� Desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas. 

 
 

SEÇÃO DE CONTRATOS – SETRA 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Elaborar os instrumentos contratuais da Seção Judic iária, em conformidade com a 

legislação aplicável, e acompanhar o seu cumpriment o. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Elaborar documentos contratuais e respectivos extra tos e aditamentos; 

� manter sistema de controle de vencimento dos instru mentos contratuais; 

� acompanhar o cumprimento dos contratos e conferir d ocumentos de cobrança; 

� analisar reajustamentos de preços. 
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� ATRIBUIÇÕES:  

� Elaborar, dentro dos prazos estipulados, minutas de 4contratos, convênios e instrumentos 
afins, bem como dos aditamentos contratuais pertine ntes4; 

� elaborar ordens de serviço objetivando designar ser vidores que constituirão a 
comissão4que ficará responsável pelo acompanhamento 4, fiscalização e real cumprimento dos 
instrumentos contratuais afetos à sua área; 

� elaborar extratos de contratos, convênios, aditamen tos e retificações, na forma da 
legislação aplicável, encaminhando-os, em tempo háb il, para publicação5 no Diário Oficial da 
União; 

� manter arquivo cronológico de todos os documentos a tinentes à área, consoante a 
legislação aplicável e  distribuir cópias dos docum entos às áreas pertinentes; 

� acompanhar o cumprimento dos instrumentos contratua is em suas cláusulas essenciais e 
acessórias; 

� controlar os prazos de vigência e execução dos cont ratos, convênios e instrumentos 
afinsde modo a assegurar a tempestividade das provi dências relativas às prorrogações de 
contrato ou aberturade procedimento licitatório; 

� eceber, guardar e restituir as garantias contratuai s; 

� instruir os processos de sanções administrativas, a dvindos do descumprimento de 
cláusulas contratuais; 

� notificar as empresas contratadas acerca da aplicaç ão de sanções motivadas pela 
inexecução total ou parcial dos diversos instrument os contratuais, ou peloatraso injustificado 
no cumprimento de cláusulas do contrato; 

� subsidiar a análise dos pedidos de reequilíbrio eco nômico-financeiro, repactuações e 
reajustes apresentados pelas empresas contratadas; 

� emitir atestados de capacidade técnica quando solic itado pelas empresas contratadas, a 
partir de informações prestadas pelo gestor do cont rato, mediante autorização do superior 
hierárquico; 

� promover o registro das penalidades aplicadas às em presas contratadas no SIASG/SICAF; 

� informarà área de planejamento as alterações financ eiras efetuadas nos contratos, para 
anulação ou reforço de empenho; 

� elaborar cálculos de multa por descumprimentos de o brigações, excetuadas as 
relacionadas ao descumprimento de contrato; 

� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e cr onogramas de realização de 
atividades da Seção, de forma a zelar pelo cumprime nto dos prazos estipulados;  

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas. 

 
 

SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL – semat 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Receber, armazenar e fornecer materiais de consumo,  zelando pela manutenção dos níveis 

de estoques. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Atender as requisições de materiais de consumo, obs ervando os estoques existentes no 
almoxarifado; 

� prever a aquisição de material; 

� receber, conferir e armazenar adequadamente os mate riais destinados ao almoxarifado; 

� proceder a inventários de material de consumo. 
 

� ATRIBUIÇÕES: 

♦ Propor a previsão e a programação do material a ser  adquirido, exceto para os casos 
especiais em que o consumo de material variar confo rme as necessidades de momento; 

♦ realizar fechamento mensal e anual, guardando físic a ou virtualmente relatórios de 
gestão de material (balancetes, movimentação, inven tário, NF) fornecidos pelo sistema interno 
de controle de material e mantendo correspondência entre sistema interno de controle de 
material e SIAFI; 

♦ exercer controle físico-virtual de materiais adquir idos, distribuídos e em estoque, 
zelando e promovendo correspondência entre sistema interno de controle de material e estoque 
físico; 
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♦ executar especificação, codificação e padronização de material, exceto especificação e 
padronização de materiais técnicos especializados; 

♦ Realizar os procedimentos atribuídos por Portaria q uanto à execução de contratos 
atinentes à Seção; 

♦ emitir pedidos de compra de material, conforme soli citado no processo de aquisição; 
♦ receber e atender as requisições de material confor me média de consumo fornecida pelo 

sistema interno de controle de material; 
♦ comunicar o recebimento do material adquirido aos ó rgãos que deram origem ao processo 

de compra; 
♦ providenciar o armazenamento do material destinado ao almoxarifado, de forma adequada, 

em local seguro e compatível com a sua natureza; 
♦ propor inexecução parcial ou total da aquisição de materiais de consumo empenhados para 

serem estocados; 
♦ propor saneamento do almoxarifado para que não fiqu em indefinidamente estocados 

materiais inativos (materiais com mais de dois anos  sem consumo e sem perspectiva de uso); 
♦ executar e supervisionar os Planos de Trabalho e cr onogramas de realização de 

atividades da Seção, de forma a zelar pelo cumprime nto dos prazos estipulados; 
♦ elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 
♦ desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 

ou cometidas através de normas. 
 

 
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO – SEPAT 

 

����   OBJETIVO GERAL: 
Registrar e controlar os bens patrimoniais da Seção  Judiciária. 

 

����   OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Organizar e manter cadastro de bens patrimoniais da  Seção Judiciária; 

� emplaquetar os bens incorporados ao patrimônio; 

� controlar a movimentação e a responsabilidade sobre  os bens patrimoniais. 
 

����   ATRIBUIÇÕES: 

� Elaborar pedidos de aquisição de material permanent e (PAMs), e controlar os prazos de 
entrega dos bens adquiridos; 

� encaminhar empenhos aos fornecedores, referentes a material permanente; 

� - receber, classificar, codificar, cadastrar, distr ibuir³ e controlar bens 
patrimoniais; 

� tombar e emplaquetar os bens incorporados ao patrim ônio da SJDF; 

� emitir lançamentos contábeis no SIAFI, referentes à  entrada e saída, bem como da 
depreciação e reavaliação de bens móveis; 

� controlar a  documentação referente aos bens móveis  e imóveis; 

� acompanhar a garantia dos bens adquiridos, exceto q uando se tratar de bens gerenciados 
por outros setores; 

� proceder a inventários periódicos de bens patrimoni ais;  

� fiscalizar e acompanhar a movimentação de bens móve is, mantendo seu cadastro 
atualizado, emitindo balancetes de movimentação; 

� controlar a transferência de carga entre os agentes  consignatários, comunicando a não 
localização de bens, quando for o caso; 

� providenciar a formação de lotes de móveis e equipa mentos considerados inservíveis, 
para alienação; e entregar os equipamentos alienado s aos respectivos destinatários; 

� propor baixa, permuta, cessão, recuperação ou alien ação de bens considerados 
inservíveis, antieconômicos ou ociosos;  

� emitir e controlar Termos de Responsabilidade dos b ens patrimoniais; 

� fiscalizar o cumprimento de normas técnicas de util ização e manutenção de máquinas, 
equipamentos e outros bens, exceto quando se tratar  de bens gerenciados por outros setores; 

� providenciar substituições dos bens móveis, quando seu reparo não for possível; 

� recolher e redistribuir os bens móveis, quando nece ssário; 

� acompanhar a execução de contratos e convênios firm ados entre a Justiça Federal e 
outras entidades, relacionados com a administração de bens móveis e imóveis; 

� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e cr onogramas de realização de 
atividades da Seção, de forma a zelar pelo cumprime nto dos prazos estipulados; 
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� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas. 
 
 

NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS – nuasg 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Coordenar, acompanhar, fiscalizar, avaliar e execut ar as atividades de autuação e 

controle dos processos administrativos, protocolo a dministrativo, obras e serviços gerais, 
segurança, vigilância e transporte no âmbito da Seç ão Judiciária. 

 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Coordenar, orientar, acompanhar, supervisionar e co ntrolar a execução das atividades de 
competência de suas unidades, referentes a(o): 

� serviços essenciais de limpeza, conservação, obras e serviços de engenharia, 
copeiragem, manutenção, operação e tráfego de eleva dores; 

� serviços essenciais de segurança, vigilância, porta ria e  transporte da Seção 
Judiciária; 

� expedição, recebimento e distribuição de correspond ências, autuação e controle de 
processos administrativos; 

� arquivamento e recuperação dos documentos e process os administrativos. 
 

� ATRIBUIÇÕES: 

� Coordenar e avaliar os serviços de portaria, de aco rdo com as normas vigentes; 

� coordenar e controlar os serviços relativos à segur ança dos magistrados e servidores, 
de instalações e equipamentos, bem como os serviços  de vigilância e rondas internas e 
externas;  

� interagir com autoridades judiciárias, militares e policiais, objetivando a otimização 
dos serviços de segurança interna e externa; 

� coordenar e controlar a utilização de auditórios e salas de reunião; 

� coordenar e avaliar os serviços de manutenção de in stalações telefônicas, elétricas, 
hidráulicas, de esgoto e de prevenção de incêndio, bem como os elevadores e sistemas de som e 
refrigeração;  

� coordenar, controlar, avaliar e executar os serviço s de telefonia, limpeza e copa;  

� coordenar e controlar a distribuição da mão-de-obra  contratada de terceiros; 

� coordenar e controlar a frota de veículos oficiais e de representação, sua utilização, 
conservação, manutenção preventiva e corretiva e pr ocedimentos legais;  

� coordenar, controlar e executar os serviços de expe dição por correio ou malote, 
recebimento e distribuição de correspondências, doc umentos, jornais, volumes e processos 
administrativos da Seção Judiciária; 

� acompanhar e supervisionar a elaboração e encaminha mento de correspondências e matérias 
para publicação na Imprensa  Nacional; 

� coordenar, controlar e promover a autuação, cadastr amento e controle da movimentação de 
processos administrativos;  

� coordenar a organização, arquivamento, recuperação e preservação dos documentos e 
processos administrativos da Seção Judiciária, nas fases intermediária e permanente;  

� coordenar e controlar a organização e manutenção do  quadro de chaves e respectivas 
duplicatas das instalações; 

� coordenar e controlar a utilização e manutenção dos  equipamentos de telex, fac-símile, 
central telefônica e reprografia, avaliando os seus  custos; 

� coordenar e acompanhar a execução dos contratos de prestação de serviços inerentes à 
área de atuação; 

� planejar, orientar e controlar os Planos de Trabalh o e cronogramas de realização de 
atividades do Núcleo e de suas unidades subordinada s, zelando pelo cumprimento dos prazos 
estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas. 
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SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS – SESEG 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Supervisionar, fiscalizar, acompanhar e avaliar os serviços essenciais de limpeza, 

conservação, obras e serviços de engenharia, copeir agem, manutenção, operação e tráfego de 
elevadores. 

 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Controlar, acompanhar, avaliar e fiscalizar os serv iços de conservação, copeiragem e 
limpeza executados por terceiros;  

� promover, acompanhar e fiscalizar obras e serviços de manutenção;  

� manter, em perfeito estado de funcionamento, as ins talações telefônicas, elétricas, 
hidráulicas, de esgoto e de prevenção de incêndios;   

� acompanhar e supervisionar os serviços de operação e manutenção de elevadores; 

� controlar os serviços de reprodução de chaves. 
 

� ATRIBUIÇÕES: 

�  Supervisionar, controlar, fiscalizar, implementar,  acompanhar e avaliar os serviços de 
limpeza, conservação, obras e serviços de engenhari a, copeiragem, manutenção, operação e 
tráfego de elevadores, bem como promover e manuteni r instalações telefônicas, elétricas, 
hidráulicas, esgôto e prevenções de incêndio; 

� implementar os serviços de jardinagem e demais serv iços necessários à preservação dos 
ambientes externos dos edifícios desta Seccional, t ais como poda de árvores e cultivo de 
plantas ornamentais, entre outros; 

� atestar o recebimento de bens e serviços prestados por terceiros, bem como encaminhar 
as correspondentes notas fiscais ao setor financeir o; 

� controlar a aquisição e o consumo de gêneros alimen tícios; 

� executar serviços de movimentação de bens e utensíl ios; 

� executar serviços de carga, descarga e transporte i nterno de bens e utensílios;  

� promover e fiscalizar os serviços de dedetização pe riódica, contra roedores e insetos; 

� verificar, diariamente, as condições de higiene e l impeza das edificações, 
especialmente dos lavatórios, banheiros, copas e co zinhas; 

� inspecionar e preparar, com antecedência, os recint os onde serão realizadas audiências, 
aulas e outras reuniões;  

� providenciar os pedidos de lavagem de roupas, capas , carpetes, cortinas e tapetes;  

� providenciar a distribuição e controle de material de higiene;  

� executar a manutenção em grupo gerador de energia e mergencial;  

� promover a instalação e manutenção de câmeras de CF TV; 

� promover o recolhimento e a destinação de lixo hosp italar e de materiais recicláveis; 

� promover a instalação, troca e remanejamento de par edes divisórias, armários modulados, 
balcões, cortina, acessórios para banheiro, instala ção de portas e execução de pequenos 
reparos, montagens e desmontagens de móveis, bem co mo abertura e manutenção de fechaduras 
geral e outros serviços na área de marcenaria;  

� promover a confecção de grades de proteção, suporte s de ar-condicionado e aparelhos 
eletro-eletrônicos, manutenção em janelas, entre ou tros produtos na área de serralheria; 

� supervisionar os serviços de fornecimento e instala ção de forros, divisórias de gesso, 
vidros, espelhos e películas, bem como de portas ti po blindex; 

� supervisionar e controlar os serviços de confecção de carimbos e os serviços de reparo 
em relógios numeradores e datadores; 

� promover a instalação, recuperação, incorporação, c onfecção, manutenção de pinturasde 
paredes, alvenaria, pisos, chumbamentos, esquadrias ; entre outros serviços correlatos;  

� inspecionar e recuperar os meios de comunicação vis ual nas áreas interna e externa dos 
edifícios desta Seção Judiciária, como quadros de a viso, placas de identificação, demarcação 
de estacionamentos, entre outros; 

� Supervisionar, executar, elaborar Planos de Trabalh o, cronogramas de realização de 
atividades da Seção, relatórios, estatísticas e est udos referentes às atividades da unidade, 
bem como zelar pelo cumprimento dos prazos estipula dos;  

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas. 
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SEÇÃO DE COMUNICAÇÕES E ARQUIVO ADMINISTRATIVO – SECAM 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Executar e controlar as atividades de expedição, re cebimento e distribuição de 

correspondências, autuação e controle de processos administrativos. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Acompanhar a expedição, recebimento e distribuição da correspondência administrativa da 
Seção Judiciária; 

� operar e manter em funcionamento os equipamentos de  telex, fac-símile, central de PABX 
e reprografia;  

� receber e repassar ligações externas;  

� acompanhar o recebimento, registro, classificação, arquivamento e conservação dos 
processos administrativos e documentos. 

 

� ATRIBUIÇÕES: 

� Orientar os serviços de expedição de correspondênci as, via malote, entrega direta, 
franquia postal e aviso de recebimento; 

� Providenciar a atualização e divulgação de endereço s das unidades administrativas da 
Seção Judiciária; 

� Acompanhar os serviços de recebimento e distribuiçã o de correspondências e jornais; 

� Acompanhar a postagem de objetos com Aviso de Receb imento e Mão-Própria, verificando os 
controles próprios; 

� Atestar serviços de expedição para efeito de pagame nto; 

� Executar e controlar os serviços de autuação, cadas tramento, controle e movimentação 
dos processos administrativos; 

� Executar e controlar os serviços de reprografia de origens externas e internas, 
efetuando a autenticação dos documentos quando soli citado, após recolhimento do valor do custo 
fixado em normas mediante guia de recolhimento da U nião; 

� Acompanhar e controlar contratos de serviços de rep rografia, custos decorrentes, assim 
como os chamados de manutenção dos equipamentos dis ponibilizados, leitura mensal dos 
medidores; 

� Acompanhar, controlar e atestar a execução dos cont ratos dos serviços de reprografia, 
correios, assinaturas de jornais, assim como as pub licações de matérias efetuadas na Imprensa 
Oficial e outros inerentes à área; 

� Controlar a execução das atividades relativas à cla ssificação, arquivamento e 
recuperação dos documentos e processos administrati vos; 

� Proceder à guarda do acervo arquivístico, obedecend o à tabela de temporalidade 
específica; 

� Proceder ao descarte de documentos de vida temporár ia em articulação com as unidades 
interessadas; 

� Promover a conservação, higienização e desinfecção dos processos administrativos e 
documentos arquivados; 

� Providenciar a restauração de documentos e volumes danificados; 

� Efetuar empréstimos de documentos e processos admin istrativos mediante a realização de 
rigoroso controle; 

� Encaminhar correspondências oficiais e matérias par a publicação na Imprensa Nacional; 

� Receber e retornar à unidade interessada matérias r ecusadas pela Imprensa por motivo de 
erros; 

� Efetuar entregas diretas em localidades próximas à Seção Judiciária, desde que por meio 
de expediente externo, devidamente autorizado; 

� Executar e supervisionar os Planos de Trabalho e cr onogramas de realização de 
atividades da Seção, de forma a zelar pelo cumprime nto dos prazos estipulados; 

� Elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 

� Desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas.  
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SETOR DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – setpra 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Auxiliar na autuação, cadastramento, controle e mov imentação dos processos 

administrativos. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Auxiliar na autuação e cadastramento dos processos administrativos; 

� auxiliar no controle da movimentação dos processos administrativos; 

� auxiliar nos registros de juntada de processos admi nistrativos.  
 
 

SETOR DE EXPEDIENTE E PUBLICAÇÃO – SETEXP 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Auxiliar no recebimento e expedição da correspondên cia administrativa da Seção 

Judiciária. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Auxiliar nos serviços de expedição de correspondênc ias, via malote, entrega direta, 
franquia postal e aviso de recebimento;  

� auxiliar no recebimento e distribuição de  correspo ndências; 

� auxiliar na expedição de documentos, volumes e proc essos administrativos. 
 
 

SETOR DE ARQUIVO ADMINISTRATIVO – setarq 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Auxiliar na classificação, arquivamento e recuperaç ão dos documentos e processos 

administrativos da Seção Judiciária. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Auxiliar no registro e classificação de documentos recebidos para armazenamento; 

� auxiliar no arquivamento dos documentos e dos proce ssos administrativos; 

� auxiliar no descarte de documentos de vida temporár ia. 
 
 

SEÇÃO DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E TRANSPORTE- SEVIT 
 

����  OBJETIVO GERAL:  
Supervisionar, controlar, fiscalizar e realizar os serviços essenciais de segurança, 

vigilância, portaria etransporte da Seção Judiciári a. 
 

����  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Executar os serviços de segurança de pessoas e bens  patrimoniais; 

� acompanhar e fiscalizar os serviços de vigilância e  portaria; 

� realizar o transporte de autoridades e servidores d a Seção Judiciária; 

� controlar e promover a guarda, manutenção e conserv ação da frota de veículos da Seção 
Judiciária. 

 

���� ATRIBUIÇÕES:   

� Promover medidas adequadas, de acordo com as normas  estabelecidas e autorizadas pela 
diretoria do foro, para resguardar a segurança pess oal dos juízes da Seção Judiciária; 

� acompanhar, orientar e executar o controle da entra da, saída e trânsito de pessoas, 
veículos, materiais e volumes nas instalações da Se ção Judiciária, de acordo com as normas 
internas; 

� organizar, fazer cumprir e controlar a escala de se rviço do pessoal de segurança e 
vigilância; 

� realizar as inspeções de segurança e o acompanhamen to das Sessões de julgamento; 

� aplicar planos de emergência, quando for o caso; 

� realizar a abertura e o fechamento das portas e por tões de acesso às dependências da 
Seção Judiciária, nos horários determinados; 
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� controlar e orientar os serviços de vigilância real izados por terceiros; 

� auxiliar no combate, em nível de primeiro atendimen to, incêndios, inundações e 
quaisquer eventuais, sinistros, nas dependências da  Seção Judiciária; 

� zelar pela integridade dos bens patrimoniais da Seç ão Judiciária, bem como pela 
inviolabilidade de suas dependências, especialmente  fora do horário normal de expediente; 

� diligenciar, após o término dos expedientes normais , para que sejam desligados da rede 
elétrica os equipamentos, máquinas e lâmpadas deixa dos ligados, ressalvados aqueles cujo 
funcionamento seja imprescindível; 

� controlar e disciplinar as áreas de estacionamento e de carga e descarga; 

� organizar e manter o quadro de chaves, bem como man ter duplicatas das chaves de todas 
as instalações da sede da Seção Judiciária; 

� promover as solenidades de hasteamento da Bandeira Nacional, de acordo com as normas 
internas; 

� prestar informações e encaminhar o público às diver sas dependências da Seção 
Judiciária; 

� recolher, registrar e guardar até a devolução os ob jetos encontrados nas dependências 
da Seção Judiciária; 

� acompanhar, registrar e informar, à autoridade comp etente, a ocorrência de 
irregularidades; 

� promover, verificar e executar as medidas de segura nça das instalações e equipamentos, 
de acordo com as normas internas sobre a matéria; 

� promover a instalação, manutenção e sinalização téc nica dos equipamentos de prevenção e 
combate a incêndio; 

� executar e controlar os serviços de vigilância e ro ndas interna e externa; 

� realizar, se necessário, em objeto de serviço, o tr ansporte dos juízes da Seção 
Judiciária, alocando motorista, quando o titular es tiver impedido de realizar a tarefa; 

� atender as requisições de transporte e  programar, controlar, e fiscalizar o uso dos 
veículos; 

� receber, registrar e distribuir  veículos para comp osição da frota da Seção Judiciária; 

� providenciar e controlar o licenciamento e seguro d a frota de veículos da Seção 
Judiciária e promover a guarda da documentação; 

� organizar e manter atualizado o cadastro de veículo s e motoristas; 

� elaborar os controles de custo de manutenção, consu mo de combustíveis e lubrificantes e 
outros previstos em normas da Seção Judiciária sobr e a matéria; 

� promover vistorias em todos os veículos, objetivand o a verificação da existência e 
conservação dos equipamentos obrigatórios; 

� assegurar, no que diz respeito a manutenção e conse rvação, que os veículos sejam usados 
conforme as exigências das leis e regulamentos de t rânsito; 

� orientar e fiscalizar os motoristas quanto ao cumpr imento das normas legais de 
trânsito, bem como ao porte de ferramentas e equipa mentos obrigatórios; 

� controlar e emitir autorização para o abastecimento , lubrificação e lavagem geral dos 
veículos solicitada pela área competente; 

� verificar a existência de defeito ou necessidade de  manutenção de veículos e 
providenciar, de imediato, a realização de manutenç ões e serviços necessários ao seu perfeito 
funcionamento; 

� adotar providências necessárias ao recebimento de i ndenizações provenientes de 
eventuais sinistros com veículos; 

� apurar responsabilidade decorrente da má utilização , infração e acidentes com veículos; 

� em caso de acidentes de trânsito, proceder ao levan tamento e à avaliação dos danos 
materiais sofridos pela viatura envolvida, apresent ando orçamento, com vistas ao seu conserto; 

� promover e controlar as manutenções preventivas e c orretivas dos veículos; 

� promover diligências para que o atendimento aos veí culos seja realizado em tempo hábil, 
de modo a não prejudicar o andamento dos serviços; 

� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e cr onogramas de realização de 
atividades da Seção, de forma a zelar pelo cumprime nto dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referen tes às atividades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade,  delegadas pela autoridade superior 
ou cometidas através de normas. 
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SETOR DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E PORTARIA – setsip 
 

����  OBJETIVO GERAL: 
Auxiliar a Seção na execução dos serviços de segura nça, vigilância e portaria da Seção 

Judiciária. 
 

����  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Auxiliar na execução de medidas adequadas à seguran ça dos juízes, servidores e demais 
autoridades no âmbito da Seção Judiciária;  

� auxiliar no controle e fiscalização de entrada, saí da e movimentação de pessoas, 
veículos, materiais e volumes nas dependências da S eção Judiciária;  

� auxiliar no controle e fiscalização dos serviços de  vigilância interna e externa;  

� auxiliar nas atividades voltadas para a segurança d as instalações e equipamentos. 
 
 

SETOR DE TRANSPORTE – SETRAN 
 

�  OBJETIVO GERAL: 
Auxiliar a Seção na execução dos serviços de utiliz ação dos veículos oficiais da Seção 

Judiciária. 
 

�  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Auxiliar no transporte de autoridades e servidores da Seção Judiciária; 

� auxiliar no controle de saída e chegada de veículos , fiscalizando o seu recolhimento; 

� auxiliar no processamento legal dos veículos; 

� auxiliar no treinamento de motoristas para o desemp enho de suas funções. 
  

SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS – setcov 
 

� OBJETIVO GERAL: 
Auxiliar na guarda e manutenção do perfeito estado de conservação e uso dos veículos 

que constituem a frota da Seção Judiciária. 
 

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Auxiliar na execução, acompanhamento e supervisão d os serviços de manutenção e 
conservação de veículos; 

� auxiliar no controle de custos de utilização e manu tenção de veículos. 
 
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

DESPACHOS 

 

 
PROCESSO Nº 0579/2010 - JFDF 

Considerando a manifestação da SETRA/NUCAF, fls. 83 , e do BANCO DO BRASIL S/A, fls. 79, 
o disposto na Lei n. 8.666/93 e mediante a delegaçã o de competência constante da Portaria n. 
722 de 11.9.2009, AUTORIZO a prorrogação do Contrato de Cessão Administrativa  de Uso n. 
16/2010, nos moldes da minuta do Segundo Termo Adit ivo acostada às fls. 82/82-v, que segue o 
padrão aprovado pela ASJUR nos autos do Processo Ad ministrativo n. 355/2009. 

Ao NUCAF para as providências. 
Brasília, 21 de março de 2012. 

 
PROCESSO Nº 1.026/2011 - JFDF 

Por meio do documento acostado a fls. 21, a servido ra MICHELLE CYNTIA DE OLIVEIRA 
requereu concessão de Licença Capacitação Profissional , a ser gozada no período de 09.04 a 
09.05.2012,  totalizando 31 (trinta e um) dias, em virtude de estar matriculada  no curso de 
Extensão Presencial – Direito Processual Civil – Re cursos Cíveis, promovido pelo Instituto 
Brasiliense de Direito Público - IDP, conforme docu mentos, fls. 21/27. 
 Considerando as informações do NUCRE, fls. 30/31, prestadas na forma do art. 4º da 
Resolução/PRESI 600-07, de 15.4.2008, do TRF/1ª Reg ião, e mediante a delegação de competência 
outorgada no art. 1º, inciso I, alínea “h” da Porta ria DIREF n. 722, de 11.9.2009, DEFIRO o 
pedido e, consequentemente, CONCEDO  à servidora Licença para Capacitação Profissional , 
conforme disposições do     art. 87 da Lei n. 8.112 /90 c/c Resolução CJF n. 05/2008. 
 Ao NUCRE para dar ciência à interessada e demais p rovidências. 

Brasília, 21 de marços de 2012.  


