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PORTARIA Nº 14, DE 31 DE MAIO DE 2011.PORTARIA Nº 14, DE 31 DE MAIO DE 2011.PORTARIA Nº 14, DE 31 DE MAIO DE 2011.PORTARIA Nº 14, DE 31 DE MAIO DE 2011.    
 
O Juiz Federal Diretor em exercício da Subseção Judiciária de Tabatinga-AM, no uso 

de suas atribuições legais, e, 
 
CONSIDERANDO as peculiaridades da Subseção Judiciária de Tabatinga-AM, 

constituída de espaços jurisdicional, administrativo e residencial, onde residem famílias de 
servidores da Justiça Federal; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de emprestar-se maior segurança a magistrados e 

servidores moradores na área residencial, ou em serviço, o que também motiva a edição 
desde ato; 

 
CONSIDERANDO a especial proteção dada pelo Estado à família (CF, art. 226), além 

do mandamento constitucional que atribuiu à família, à sociedade e ao Estado o dever de, 
com absoluta prioridade, assegurar à criança, entre outras coisas, o direito ao lazer, à 
cultura, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (art. 227); 

 
 CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade da consolidação dos regulamentos 

antes editados com o fim de regular o uso das unidades habitacionais, de criação ou 
adequação de regras de comportamento no âmbito residencial; 

 
 
RESOLVE: 
 
Das regras conceituais 
 
Art. 1º O conjunto de edificações deitadas sobre o solo destinado à Subseção 

Judiciária de Tabatinga-AM, cuja fronte margeia a Rua Aires da Cunha, assim como seus 
jardins, gramados e árvores constituem o Complexo da Justiça Federal, guarnecido por 
coisas e espaços assim conceituados: 

 
I – área jurisdicional-administrativa é a composta pelo prédio principal e suas 

repartições, a que se deu o nome de Fórum Juíza Federal Fabíola Bernardi; 
 
II – área de estacionamento de veículos automotores é a formada pelo espaço frontal 

arrematado por meios-fios, exceto a área de paradas rápidas; 
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III – portão principal é aquele afixado ao lado da guarita frontal, limítrofe à Rua Aires 
da Cunha, através do qual se fecha a área de estacionamento; 

 
IV – área de paradas rápidas é a destinada a embarque e desembarque, ou para 

estacionamento temporário de veículos de visitantes, em dias de expediente, com in-
tenção de conhecer o Complexo ou avistar-se com magistrados ou servidores, formada pela 
pavimentação em “U”, de fronte à porta principal; 

 
V – área de circulação frontal externa é a constituída pelas calçadas que margeiam 

os logradouros públicos frontal e posteriores; 
 
VI – área de circulação frontal interna é constituída por todas as calçadas frontais 

internas, tanto as que margeiam o prédio principal, quanto as que cortam o jardim onde se 
fincaram os mastros das bandeiras, desde que visíveis do portão que separa a Rua Aires da 
Cunha da área de estacionamento; 

 
VII – área de circulação secundária interna é constituída pelas calçadas que 

margeiam o prédio principal limítrofe a área de canteiros; 
 
VIII – porta principal é aquela que, estando entre o balcão de atendimento e a sala 

destinada ao protocolo, permite o acesso imediato ao saguão do prédio principal; 
 
IX – porta secundária é aquela que, estando do lado oposto à porta principal, 

possibilita o trânsito entre área jurisdicional-administrativa, área de canteiros e área 
residencial; 

 
X – área de canteiros constitui-se do espaço entre a área residencial e o prédio 

principal; 
 
XI – portão residencial é o que separa a área de canteiros da área residencial; 
 
XII – área residencial, a que se deu o nome de “Vila Fabíola”, é toda aquela dentro do 

quadrante a partir da cerca divisora transversal que sustenta o portão residencial, limítrofe 
à área de canteiros, divisando, pelo oeste, com o terreno da Polícia Federal, e pelo leste, 
com rua sem pavimento, até a cerca posterior que sustenta o portão dos fundos; 

 
XIII - A Vila Fabíola é uma área residencial cuja finalidade é a de servir de moradia a 

servidores e a seus familiares. Não há direito subjetivo de Juízes ou servidores de ocupar os 
apartamentos, somente podendo fazê-lo se cumprirem regras de conduta que visam 
unicamente assegurar a harmonia, a segurança e a tranqüilidade dos moradores; 

 
XIV – portão dos fundos é o que permite o acesso à lixeira, limítrofe à rua secundária, 

próximo à estação de tratamento de esgoto; 
 
XV – alpendres são as coberturas salientes, de uma só água, situadas às entradas 

dos blocos de apartamentos de servidores e de casas de juízes, que se apóiam, de um lado, 
nas paredes destes, e de outro, nas colunas fincadas nas floreiras; 

 
XVI – unidade é o nome genérico dado a apartamento de servidor ou a casa de juiz; 
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XVII – passadiço é o espaço coberto de circulação entre o portão residencial e os 
alpendres dos apartamentos de servidores e das casas dos juízes, em forma que lembra a 
letra “T”; 

 
XVIII – passadiço da área de canteiros é o espaço coberto de circulação entre o 

portão residencial e a porta secundária; 
 
Parágrafo Único – O endereço de servidores e juízes residentes na Subseção é: 

Complexo da Justiça Federal, Rua Aires da Cunha, sem número, Vila Fabíola, apartamento 
ou casa, seguindo do respectivo número da unidade, além do número do código de 
endereçamento postal, com indicação da cidade e do estado. 

 
 
Da igualdade de direitos 
 
Art. 2º Obediente ao padrão vernáculo indicativo do nome masculino, de aplicação 

plural também aos casos versados nesta Portaria, empregar-se-á gênero masculino 
“servidor” apenas para facilitação redacional, sem prejuízo da igualdade de direitos (CF, 
art. 5º, I). 

 
 
Da administração da Subseção 
 
Art. 3º Com subordinação à Direção da Subseção Judiciária de Tabatinga-AM, a 

administração e segurança do Complexo da Justiça Federal compete à Seção de Suporte 
Administrativo e Operacional – SESAP e ao Agente de Segurança Judiciário, diretamente, 
através de seus supervisores e investido no cargo afeto à segurança, ou sob 
responsabilidade destes, por meio das empresas terceirizadas vinculadas. 

 
§ 1º - É dever de todos os servidores, seus respectivos cônjuges e empregados de 

empresas terceirizadas prestadoras de serviços, informar à Direção da Subseção, através 
da SESAP, qualquer infração aos termos desta Portaria ou desvio de conduta no âmbito da 
área residencial. 

 
§ 2º - As eventuais infrações a esta Portaria deverão ser levantadas, registradas e 

posteriormente enviadas à análise da Direção da Subseção pela SESAP, e deverão conter 
os elementos subsidiários mínimos à adequada continuidade dos trabalhos de apuração. 

 
§ 3º - A SESAP, que zelará pela aplicação desta Portaria, estará aberta à 

apresentação de reclamações, críticas e sugestões visando à correção de falhas e melhoria 
das condições de trabalho e habitação no âmbito da Subseção. 

 
 
Das unidades e da ordem de preferência para ocupação 
 
Art. 4º Os apartamentos destinados a servidores, dispostos transversalmente em 

bloco único na parte posterior do terreno da Subseção, constituem-se de unidades com 
quarto, sala, cozinha e banheiro, com capacidade ideal para duas pessoas, 
desconsideradas as visitas, a critério do servidor visitado, e serão numerados de 01 (um) a 
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12 (doze), partindo-se a numeração da primeira unidade, a oeste, seqüencialmente, até a 
última, a leste. 

 
§ 1º A regra que estabelece a capacidade ideal não é impeditiva do aumento do 

número de servidores por apartamento, desde que haja aceitação por parte dos já ins-
talados quanto ao recebimento de outras pessoas. 

 
§ 2º Poder-se-á, a critério da Direção da Subseção Judiciária, autorizar-se, inde-

pendentemente da aquiescência de que trata o §1º, o aumento do número de pessoas por 
apartamento. 

 
§ 3º A posse da unidade ocupada é precária e sempre ligada à figura do servidor, de 

forma que a separação fática do casal induz à necessidade de desocupação pelo cônjuge 
que não ostente tal condição. 

 
Art. 5º As casas destinadas a juízes, também transversalmente dispostas e pouco à 

frente do bloco de apartamentos, obedecerão à mesma lógica, sendo a primeira, a oeste, 
para Juiz Federal, número 01, e a segunda e última, a leste, para Juiz Federal Substituto, a 
número 02. 

 
Parágrafo Único -  O Supervisor da SEAFI/TBT deve diligenciar para que os utensílios, 

eletrodomésticos, acessórios de cozinha, roupagem e outros bens patrimoniais que 
equipam a casa do Juiz Titular, constem em inventário próprio, o qual deve ser formalmente 
recebido e transmitido de magistrado para magistrado, nas situações de 
ocupação/desocupação do imóvel. Deverá também tomar as providências necessárias para 
que haja a manutenção quantitativa e qualitativa deste inventário.  

 
Art. 6º.  Respeitados os padrões de cor, acabamento, estrutura, desenho e estética, 

o que inclui a impossibilidade de modificação de mobiliário e eletrodoméstico da Subseção, 
a decoração interna da unidade é livre ao servidor ocupante que, observada a condição de 
parede-meia, poderá usar quadros, adornos, enfeites, além de redes para repouso cujos 
armadores deverão ser objeto de periódicas lubrificações. 

 
Art. 7º.  Os servidores ocupantes dos apartamentos poderão fazer uso dos pontos 

lógicos disponíveis para conexão de microcomputadores pessoais para acesso à rede JFAM 
e/ou à rede Mundial de Computadores, desde que previamente autorizado pela SESAP/TBT 
e observados todas as normas do TRF1 quanto ao uso de “hardwares” e “softwares” de 
informática; 

 
Parágrafo Único - A Direção da Subseção, se verificada alguma inconveniência para a 

Administração, poderá a qualquer momento suspender o acesso indicado no “caput” deste 
Artigo. 

 
Art. 8º.  A SESAP deve zelar permanentemente para que todos os servidores e seus 

dependentes, desde que haja interesse dos mesmos, sejam adequadamente acomodados 
nas dependências do complexo da Justiça Federal que foram criadas ou adaptadas para 
este fim, a saber: 

 
I - Os apartamentos listados no Art. 4º. Sendo que sua ocupação poderá ser 

Individual ou Plena. O primeiro caso ocorre quando servidores (sem dependentes que 
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morem consigo) compartilham as vagas em um único apartamento. O segundo ocorre 
quando um servidor ocupa o apartamento com seu cônjuge e/ou dependentes. 

 
II - A casa destinada ao Juiz Federal Substituto, desde que não ocupada pelo 

magistrado. Esta ocupação deverá ser compartilhada por servidores do mesmo sexo e que 
não possuam dependentes morando consigo. A SESAP deverá regular o processo para que 
não haja condições de desconforto geradas pelo excesso de ocupantes. 

 
III - A sala destinada ao gabinete do Juiz Substituto da 2ª Vara, enquanto ainda não 

instalada nesta Subseção. Esta ocupação deverá ser compartilhada por servidores do 
mesmo sexo e que não possuam dependentes morando consigo. A SESAP deverá 
providenciar as adaptações Necessárias à dependência e regular o processo de ocupação 
para que não haja condições de desconforto geradas pelo excesso de ocupantes. 

 
§ 1º - A ocupação das dependências citadas nos incisos II e III, serão sempre em 

caráter excepcional e provisório, complementando uma eventual carência de vagas nos 
apartamentos do inciso I. 

 
§ 2º - A ocupação de forma PLENA, regulada no inciso I deste Artigo, visa pro-

porcionar o convívio do servidor com seus dependentes. Como esta situação pré-supõe que 
estes coabitem com o servidor em seu alojamento, nas eventualidades em que aqueles 
necessitarem se afastar sem o acompanhamento do servidor, e para que não tenhamos 
uma descaracterização do objetivo da ocupação PLENA, aplicar-se-á a esta concessão o 
seguinte regramento: 

 
I – O período máximo em que um servidor ocupante PLENO de um alojamento pode 

permanecer sozinho (sem seus dependentes), é de 45 (quarenta e cinco) dias, consecutivos 
ou não, para cada 12 meses em que o servidor estiver ocupando qualquer unidade na Vila 
Fabíola; 

 
II – Não serão computados no prazo estimulado pelo inciso anterior, períodos 

inferiores a 07 (sete) dias, desde que consecutivos; 
 
III – A contagem do prazo é interrompida após o fim do período de 12 meses 

referidos no inciso I, e reiniciada para o próximo período; 
 
IV – O controle dos prazos acima é de responsabilidade do Servidor e, sempre que a 

situação indicada no Inciso I ocorrer, e o prazo assinalado tiver vencido, deverá o mesmo, 
de imediato, informar à SESAP/TBT; 

 
V – O não cumprimento dos prazos indicados, facultarão à administração, 

independente de justificativa eventualmente apresentada pelo servidor, revogar a sua 
condição de ocupante PLENO do alojamento, podendo de imediato abrir novo concurso ou 
efetuar remanejamentos internos para que sejam preenchidas as vagas deixadas pelo(s) 
dependente(s) ausente(s); 

 
VI – A responsabilidade indicada no Inciso IV, não exclui a ação de outros servidores, 

ou da administração, de averiguar e constatar o eventual descumprimento do prazo 
indicado no Inciso I e que não tenha sido informado pelo servidor ocupante do alojamento. 
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Nesta hipótese, além da perda da condição de ocupante PLENO, indicada no Inciso V, 
estará o servidor sujeito as condições apresentadas nos Art. 15 e 38 desta Portaria; 

 
VII – O servidor enquadrado no inciso V, não poderá concorrer na modalidade PLENA 

durante os 06 (seis) meses que se seguirem a perda da sua concessão; 
 
VIII – Os prazos e condições estabelecidos neste parágrafo podem ser alterados ou 

prorrogados pela Direção da Subseção, para atender casos específicos e plenamente 
justificados, como os envolvendo a saúde dos dependentes e outras situações 
supervenientes não previstas; 

 
VIII – Todas as situações acima devem ter a devida publicidade e ampla divulgação 

entre os interessados. 
 
Art. 9º.  As ocupações, desocupações e remanejamentos que se fizerem necessários 

para dar cumprimento ao Art. 8º, e em consonância com os princípios que regem a 
Administração Pública, deverão ser adequadamente formalizados pela SESAP em Processo 
Administrativo criado para este fim, ter ampla divulgação entre os servidores da Subseção 
e observar o seguinte: 

I – O instrumento a ser usado para o preenchimento das vagas deve ser o do 
Concurso Interno, patrocinado e coordenado pela SESAP, o qual será instaurado para o 
preenchimento de uma ou mais vagas simultaneamente. 

 
II – Os Fatos Geradores para a abertura do Concurso Interno que trata o inciso 

anterior são os seguintes: 
• Abertura de vaga em apartamento gerada pela remoção de servidor; 
• Necessidade de vaga(s) em apartamento gerada pela chegada de novo 

servidor; 
• Qualquer situação civil superveniente (casamento, união estável, guarda de 

menor, etc) que gere para o servidor que já compartilhe moradia com outro, a necessidade 
de ocupar de forma Plena um apartamento; 

• Por iniciativa da SESAP, devidamente motivada e visando sempre o 
atendimento do “Caput” do Art. 8º. 

 
III – Quando houver o interesse simultâneo por uma ou mais vagas disponíveis, terão 

precedência os servidores que possuírem maior tempo na Justiça Federal. Persistindo o 
empate, será dada preferência ao servidor mais idoso. 

 
IV – Quando um servidor necessitar fazer a ocupação plena de um apartamento e 

não houver unidades disponíveis para ocupação, a SESAP deverá promover remane-
jamentos entre os apartamentos e dependências congêneres que não estiverem sendo 
ocupadas na modalidade PLENA, visando liberar as vagas necessárias. Durante o re-
manejamento, e sempre que possível, deve se dada prioridade de escolha aos com mais 
tempo de serviço na Justiça Federal. 

 
V – O Concurso Interno poderá ser realizado concomitantemente com eventuais 

remanejamentos, sempre que as situações e o interesse público assim o indicar e desde 
que haja conveniência para a Administração. 
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VI – Casos omissos deverão ser encaminhados para a SESAP, a qual formulará 
parecer a respeito e os encaminhará para deliberação do Juiz Federal Diretor da Subseção. 

 
 
Das visitas, reuniões e utilização do espaço físico 
 
Art. 10. A realização de festas, festejos, comemorações ou festividades de caráter 

não-oficial nas dependências físicas deste Órgão Judicial, devem ser comunicadas 
previamente ao Diretor de Secretaria desta Subseção. 

 
§ 1º - Acaso haja prévia autorização, as reuniões deverão se realizar com 

observância das regras desta Portaria, o que obriga seus participantes a condutas 
respeitosas, com moderação quanto ao volume de sons radiofônicos, ou por qualquer outro 
meio, de modo a não se perturbar o sossego alheio (Art. 42, inc. I e III do Decreto-lei nº 
3.688/1941). 

§ 2º - Fica proibido o consumo de qualquer espécie de bebida alcoólica em áreas 
externas aos apartamentos, nos dias úteis, durante o expediente. 

 
Art. 11. Tendo em vista a necessidade de se acautelar a Administração quanto a 

eventuais responsabilidades em face do uso do espaço físico, fica estabelecido que, 
observadas as vedações e determinações lançadas nesta Portaria, crianças, filhas de 
servidores, poderão brincar nas áreas internas à Vila Fabíola, sob permanente tutela de 
seus representantes legais, ficando assentado que, em razão dos acidentes do terreno, a 
Administração fica isentada de responder por eventuais lesões ou danos que possam 
decorrer dessas atividades infantis. 

 
Parágrafo Único – A autorização elencada no “caput” fica condicionada a não 

existência de Obras e/ou outras intervenções nas áreas internas à Vila Fabíola, ocasiões em 
que, dado aos potenciais perigos que as mesmas apresentam, fica proibido às crianças 
brincarem ou correrem nas áreas em tela. Sugere-se nestas, e outras situações similares, a 
utilização das áreas recreativas dos clubes GRASOL e CIMIT, administrados pelo 8º 
Batalhão de Infantaria de Selva e franqueados aos Servidores da Justiça Federal e 
familiares. 

 
Art. 12. Servidores e juízes podem receber visitas na área residencial, tanto nas 

Casas quanto nos apartamentos.  
 
§1º Deverá ser informado e registrado pelo Vigilante do Posto 2 (ou Posto 1 

dependendo do horário) em livro próprio: o NOME do visitante e o número de seu 
respectivo documento de identificação oficial; o nome do servidor visitado; o dia e horário 
de chegada e de saída. 

 
§ 2º. Em havendo vaga, o visitante poderá estacionar o veículo em que veio na área 

de estacionamento.  
 
§ 3º. Os visitantes sujeitar-se-ão às regras desta Portaria, que incumbe o servidor 

visitado às responsabilidades decorrentes da conduta de seus convivas, o que inclui 
cônjuge, filhos e demais parentes e afins. 
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§4.º A Vila Fabíola é uma área residencial destinada ao descanso do servidor e de 
sua família, sendo habitada por servidores, seus cônjuges e filhos: crianças e adolescentes. 
Assim, os servidores deverão zelar pela observância de princípios éticos e sociais da pessoa 
e da família; 

 
§ 5º  Os visitantes, após as 22 horas, somente poderão entrar ou sair da Vila Fabíola 

utilizando o portão dos fundos, que dá acesso à Rua João Ramalho; 
 
§ 6º  A vigilância deverá cuidar para que a determinação prevista no § 5º do Artigo 

12 seja cumprida; 
 
Art. 13. Os servidores que pleitearem a ocupação na modalidade Plena devem 

comprovar documentalmente a existência de parentesco ou estado civil com relação aos 
dependentes que irão ocupar consigo a unidade. 

 
Art. 14. Deve-se manter no âmbito da Subseção elevado padrão de respeito, o que 

exige comportamento pessoal subsumido às regras próprias de condomínio, ainda com 
maior rigor, diante da condição peculiar de vida comum em propriedade de instituição 
pública. 
 

 
§ 1º - É proibido o acesso ao Complexo da Justiça Federal, ou trânsito em seu interior, 

de servidores, familiares ou convidados, em estado de embriaguez, cabendo aos Vigilantes 
de plantão impedir o ingresso e acionar o Supervisor da SESAP/TBT para que o mesmo 
tome as providências cabíveis e proceda aos registros necessários, inclusive para fins de 
eventual representação criminal (Art. 62 do Decreto-lei 3.688/41). 

 
§ 2º - Na ausência do Supervisor citado no parágrafo anterior, deverá ser acionado 

seu substituto ou, na ausência deste, o Diretor de Secretaria. 
 
Art. 15. O servidor ou o seu familiar que descumprir os comandos deste ato re-

gulamentar será excluído do apartamento cuja detenção lhe foi outorgada, sendo aberto 
novo concurso para a ocupação da unidade habitacional dentre os demais servidores 
interessados.  

 
§1º. Fica vedado ao servidor excluído de apartamento da Vila Fabíola por des-

cumprimento das normas fixadas neste ato regulamentador a participação em concurso 
para ocupação de apartamentos pelo prazo de 6 (seis) meses; 

 
§ 2.º Acaso haja reincidência, com uma segunda desocupação do servidor de um dos 

apartamentos da Vila Fabíola por descumprimento das normas regulamentares dispostas 
nesta Portaria, o servidor não mais poderá vir a ocupar qualquer dos apartamentos. 

 
§3º. Para a exclusão do servidor do apartamento, deve ser assegurado o devido 

processo legal e o direito à ampla defesa, observando-se, por simetria, o procedimento 
previsto para a sindicância, conforme previsto no Título V da Lei nº 8.112/90. 

 
§ 4º. As medidas acima listadas não prejudicam outras providências de caráter 

administrativo e/ou disciplinar, as quais poderão suceder paralelamente a critério do 
Diretor da Subseção. 
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  Da proteção à família, à criança e da melhoria das condições de vida 
 
Art. 16. A administração, respeitada área à eventual construção de novas casas e 

apartamentos, providenciará: 
I – espaço em área livre, coberta, cercada, com piso liso, sem quinas vivas ou partes 

pontiagudas, dotado de brinquedos, que podem ser plásticos, desde que adequados, tudo 
livre, tanto quanto possível, de perigos à integridade física de crianças e para uso delas; 

 
II – sala para biblioteca e estudos, dotada de microcomputador ligado à rede, 

condicionadores de ar e mobiliário adequado ao seu fim, que funcionará continuamente no 
espaço para audiências do lado oeste, enquanto não instalada a segunda vara, inclusive 
fora dos dias e horários de expediente, a critério do interessado;  

 
III – a cobertura da área de estacionamento (art. 1º, II).  
 
Parágrafo Único – Faculta-se a servidor ou grupo de servidores, com recursos 

próprios, respeitadas as regras atinentes, inclusive a de incorporação para uso comum de 
qualquer edificação ao terreno da Subseção, tomar as providências determinadas no 
“caput” e enumeradas nos incisos I e III deste artigo, sem que isso possa ensejar qualquer 
tipo de crédito contra a União;  

 
Da segurança 
 
Art. 17. Os Vigilantes a serviço desta Subseção devem dar fiel conhecimento a esta 

Portaria, procedendo ao controle dos horários e situações apresentadas, sempre 
observando que, pelos termos do Código Penal, são considerados para efeito de lei, 
servidores públicos.  

 
Art. 18. No cumprimento das rotas de ronda determinadas no âmbito da SESAP, que 

devem contemplar critérios de eficácia tempo-espaço, os vigilantes evitarão, tanto quanto 
possível, paradas nos alpendres, fixação de olhares para dentro das unidades habitadas e 
conversas desnecessárias, especialmente no horário de repouso noturno. 

 
Parágrafo Único – O trabalho dos vigilantes limita-se ao quadrante geral da Subseção 

Judiciária, vedada à permanência, em serviço, fora desse espaço, dentro do qual se deve 
manter a atenção, o que desaconselha a prestação, em expediente, de favores alheios às 
suas atribuições, como o carregamento de compras. 

 
Art.19. O condutor de veículo, quando da entrada pelo portão principal, deve se fazer 

enxergar pelo guarda de serviço, acendendo a luz interna do veículo. No caso de uso de 
película escura, fica obrigado a abaixar o vidro dianteiro-esquerdo, possibilitando assim 
uma visão geral do interior do carro. 

 
Parágrafo Único – A recusa da providência de que trata o “caput” importará na 

negativa de abertura do portão por parte do guarda, que, suspeitando da possibilidade de 
ofensa a magistrado, servidor ou a bens da União, se colocará em posição de alerta e, 
estando sozinho, radiará ao colega para que tome conhecimento do fato e se apresente 
imediatamente ao local. 
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Art. 20. Manter-se-á trancado o portão dos fundos, por razões de segurança, 
podendo o mesmo ser utilizado para transporte de material de construção, para transporte 
do lixo, troca dos cilindros de gás, situações congêneres, e por servidores, seus 
dependentes e visitantes convidados, sendo que estes últimos poderão utilizar o acesso 
nos horários e condições regulados por esta portaria.  

 
Art. 21. Manter-se-ão acesas, durante a noite, além das lâmpadas sustentadas pelos 

postes internos, a lâmpada interna da guarita do portão principal ou as luminárias deste e 
as do saguão do prédio principal. 

 
Parágrafo Único – As luzes do Passadiço e alpendres dos apartamentos devem ser 

apagadas após as 23:00, devendo os vigilantes avisando os moradores que estiverem 
nesta situação naquele horário.  

 
Art. 22. Os prestadores de serviços temporários, como: faxineiros, manicuros, 

lavadeiros, diaristas ou quaisquer outros, sujeitar-se-ão à ordem de registro de nome 
previsto no art. 12, e, em visitas noturnas, deverão ser recepcionados pelo servidor visitado 
junto a Portão Principal. Devendo o mesmo acompanhá-los novamente aquele portão por 
ocasião de suas saídas. 

 
Parágrafo Único – O empregado doméstico contratado por servidor para prestação de 

serviços em unidade da Subseção deve ser cadastrado pela SESAP, em ficha onde serão 
colhidos os seus dados pessoais, documentos de identificação e endereço, para, se for o 
caso, submeter-se à investigação social. 

 
Art. 23. Deve-se manter sempre aferrolhados o portão residencial e a porta se-

cundária, a fim de emprestar-se maior segurança aos servidores residentes e se evitar 
observação de fora para dentro, devendo a administração providenciar a instalação de 
cadeados automáticos para esse fim. 

 
Do horário de repouso 
 
Art. 24. Constitui horário de repouso o período compreendido entre 22 e 6 horas, 

oportunidade em que são expressamente vedados rumores, conversas em tons in-
convenientes, bulícios, risos, cantos, audição de sons radiofônicos, ou por qualquer outro 
meio, que extravase o âmbito da unidade donde emanem, bem assim o uso de máquinas 
ruidosas ou o movimento de móveis e utensílios, ou, ainda, outras formas que, de alguma 
maneira, possam perturbar o repouso e o sossego dos demais moradores da área 
residencial. 

 
Do estacionamento 
 
Art. 25. Não é permitido estacionar veículos na área de paradas rápidas, salvo na 

forma do inciso IV do artigo 1º desta Portaria, proibição que se estende a bicicletas e 
motocicletas também quanto à área de circulação frontal interna (art. 1º, VI). 

Parágrafo Único – Até a edificação das coberturas para a área de estacionamento, 
onde se reservará espaço necessário, as bicicletas e motocicletas poderão ser esta-
cionadas na área de circulação secundária interna (art. 1º, VII) e nas calçadas laterais do 
prédio principal – leste ou oeste. 
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Dos trajes 
 
Art. 26. Durante o horário de expediente, é vedado o trânsito de pessoas adultas em 

trajes inadequados, como bermudas, “shorts”, minissaias, camisetas sem mangas, exceto 
as femininas, por dentro do prédio principal e suas repartições, salvo as exceções previstas 
nos §§ deste artigo. 

 
§ 1º Para sair da área residencial com vestes similares às vedadas no “caput”, 

excepcionalmente, poderá o servidor ou familiar fazê-lo pelo portão dos fundos, mediante 
autorização do Juiz Coordenador ou do Supervisor da SESAP. Poderá, ainda, utilizar-se o 
servidor ou familiar da área de circulação frontal interna – calçada oeste. 

 
§ 2º Fora do horário de expediente e aos sábados, domingos e feriados, desde que 

não haja visitas no prédio principal e que tenham sido encerradas as atividades em todas 
as seções, permitir-se-á o trânsito pelo saguão. 

 
§ 3º Fora do horário de expediente e aos sábados, domingos e feriados, desde que 

não haja visitas no prédio principal e que tenham sido encerradas as atividades em todas 
as seções, o servidor que necessitar voltar ao prédio principal para a tomada de alguma 
providência de interesse da administração, poderá fazê-lo sem que se apliquem as 
vedações constantes do “caput”. 

 
§ 4º Os servidores poderão, na área residencial, trajar-se à vontade, desde que suas 

vestes sejam adequadas à vida em condomínio, o que implica o uso, para todos, de 
conjunto que resguarde pelve e tórax. 

 
§ 5º Em dias de chuva, ou quando o gramado do acesso Oeste do prédio principal 

mostrar-se intransitável, está autorizada a circulação de servidores e dependentes pelo 
saguão interno do prédio principal em trajes mais casuais, quando em chegada ou saída da 
Vila Fabíola, desde que observadas as condições do § 4º. 

 
§ 6º Qualquer situação que fuja do escopo dos parágrafos deste Artigo e que re-

queiram especial e justificada tratativa, a administração deverá ser procurada para que o 
caso seja avaliado e a eventual permissão seja concedida. Esta ação deve ser feita em dias 
úteis e em horário de expediente. 

 
Dos bens da Justiça Federal 
 
Art. 27.  Salvo aos que efetivamente estejam em serviço, fora dos dias e horários de 

expediente normal, é vedado o uso de bens e serviços da Justiça Federal, o que inclui a 
água adquirida pela Subseção. 

 
Da lavanderia 
 
Art. 28. A Direção da Subseção deve reservar local a estendedouro de roupas, a que 

se evite exposição de peças de vestuário em portas, janelas e outros lugares impróprios 
para secagem.  
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Parágrafo Único – Reservar-se-á, também, espaço para secagem natural de col-
chões, travesseiros, cobertores pesados, edredons, mantas, calçados e outras peças de 
cama, mesa e banho cujo quarado demande muito tempo. 

 
Do uso racional da energia 
 
Art. 29. Quando do uso de quaisquer aparelhos eletroeletrônicos, especialmente 

condicionadores de ar e chuveiros, o usuário deve ter em mente a necessidade de 
economia de energia. 

Parágrafo Único – O descumprimento da presente determinação, que denote abuso e 
falta de zelo pela coisa pública, implicará na aplicação das medidas previstas no caput do 
Art. 15 e parágrafos desta portaria, sem prejuízo de ressarcimento dos custos de energia 
consumida/desperdiçada a que deu causa o servidor. 

 
Art. 30. Nos períodos de constantes quedas do sistema energético público, com 

extraordinário gasto de óleo combustível pelo grupo gerador local e risco de ultrapas-
sagem das cotas mensais, a administração, sem prejuízo de outras medidas, desde que 
esgotadas todas as possibilidades de resolução por outras formas, poderá, sucessiva ou 
cumulativamente, conforme a agudeza da situação, adotar medidas de contenção 
tendentes a: 

 
I – limitar o uso dos aparelhos condicionadores de ar ao horário de repouso; 
 
II – impedir o uso dos aparelhos condicionadores de ar durante o dia e noites frescas; 
 
III – reduzir o número de aparelhos em funcionamento na área jurisdicional-

administrativa. 
 
Do incentivo ao plantio e da forma de distribuição 
 
Art. 31. É dever de todos incentivar o cultivo de árvores frutíferas e hortaliças, além 

de cuidar para que se não estraguem as plantas todas que guarnecem a Subseção. 
 
Art. 32. É permitido que servidor ou familiar faça cultivo/colheita de frutas, verduras, 

tubérculos, bulbos, ervas lícitas e outros produtos hortifrutícolas produzidos nas áreas 
próprias, sendo vedada a produção na área da Subseção para comercialização.  

 
Art. 33. Em sendo comunitários pomar e horta, tudo o que for plantado no terreno da 

Subseção a ele se incorpora, podendo os frutos decorrentes ser fruídos por todos os 
servidores, com moderação e sem que destruam a plantação. 

 
Art. 34. São vedadas, especialmente próximas às cercas, muros e outras edifica-

ções, plantas de folhagens ou ramarias muito densas ou touças que possam servir de 
camuflagem a pessoas ou abrigo a animais peçonhentos. 

 
Parágrafo Único – As bananeiras, que normalmente formam touceiras, poderão ser 

plantadas à distância mínima de 5 metros umas das outras, mesma distância a ser 
respeitada quanto a cercas, muros e outras edificações, e deverão ser objeto de limpezas e 
podas constantes.  
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Art. 35. São vedadas, nas floreiras dos alpendres e nas proximidades das unidades, 
plantas espinhosas, venenosas ou que, de alguma maneira, possam representar risco à 
saúde ou à integridade física de crianças e adultos.  

 
Art. 36. No cumprimento desta Portaria, devem ser observadas, sem prejuízo de 

outras regras, as da Lei nº 8.112/90, na qual o legislador primário disciplinou os direitos, 
deveres e penalidades dos servidores públicos federais. 

 
Art. 37. Deverá esta Portaria ser noticiada a todos os servidores, vigilantes e 

moradores e à empresa de vigilância contratada pela Administração, com vistas a que 
zelem por sua observância e, com isso, garantam a harmonia, a tranqüilidade e a 
segurança dos ocupantes da Vila Fabíola. 

 
Parágrafo único. Os novos vigilantes da guarda e os novos servidores deverão ser 

inteirados das normas de conduta previstas neste ato normativo, tão logo assumam os 
seus postos e cargos.  

 
 Art. 38. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, substituindo a 

Portaria nº 07, de 21 de março de 2011, revogando as disposições em contrário e 
consolidando as regras atinentes ao uso das instalações físicas da Subseção Judiciária de 
Tabatinga. 

 
 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE 
 
 

Portaria assinada pelo Exmo. Sr. Juiz Federal, Dr. José Airton de Aguiar Portela, 

respondendo pela Direção da Subseção Judiciária de Tabatinga. 
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