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PORTARIA NPORTARIA NPORTARIA NPORTARIA N. . . . 26262626, DE 9 DE AGOSTO DE 2011, DE 9 DE AGOSTO DE 2011, DE 9 DE AGOSTO DE 2011, DE 9 DE AGOSTO DE 2011 

 
 

    
O MM. Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Tabatinga/AM, Dr. 

FERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDO    CLEBERCLEBERCLEBERCLEBER    DEDEDEDE    ARAÚJOARAÚJOARAÚJOARAÚJO    GOMESGOMESGOMESGOMES, no uso das suas atribuições e: 

    

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO    o disposto na Resolução CJF nº 058, de 25 de maio de 2009, e 

no Provimento/COGER 38, da Justiça Federal da 1ª Região, de 12 de Junho de 2009,    

RESOLVERESOLVERESOLVERESOLVE: : : :     

    

Art. 1º DISCIPLINAR Art. 1º DISCIPLINAR Art. 1º DISCIPLINAR Art. 1º DISCIPLINAR os    critérios para tramitação de processos sob “publicidade 

restrita”, “segredo de justiça” e “sigilo”, na Subseção Judiciária de Tabatinga/AM. 

 

§1º Para fins de execução da presente portaria, as expressões “publicidade 

restrita” e “segredo de justiça” têm a mesma acepção, constituindo entre si uma relação 

de sinonímia.  

 

§2º Os processos sob “publicidade restrita” ou “segredo de justiça” (de 

natureza cível ou criminal) e os procedimentos de investigação criminal sob essa mesma 

restrição são aqueles que contenham informações protegidas constitucional e legalmente. 

De modo que seu acesso somente é franqueado às partes, aos advogados e aos 

respectivos estagiários regularmente constituídos, na forma estabelecida nos incisos XXXIII 

e LX do art. 5º da Constituição da República. Também são passíveis de trâmite sob 

publicidade restrita os processos e procedimentos de investigação em que a defesa da 

intimidade ou interesse social assim o exigirem ou quando contiverem informações cujo 

sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, requerendo medidas 

especiais para segurança de seu conteúdo, nos termos da Resolução CJF nº 058, de 25 de 

maio de 2009. 
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§3º Consideram-se processos ou procedimentos submetidos a “sigilo” aqueles 

em que, por estrita necessidade de garantia da eficácia de medidas cautelares especiais 

(de que são exemplos interceptações telefônicas e/ou telemáticas e quebras de sigilo 

bancário ou fiscal), a inacessibilidade às informações seja excepcionalmente aplicável até 

mesmo às partes, a seus advogados e aos estagiários que esses profissionais constituírem. 

 

§4º A delimitação feita no parágrafo anterior no tocante aos vocábulos 

“sigiloso”, “publicidade restrita” e “segredo de justiça” aplica-se exclusivamente para fins 

de execução da presente portaria, não excluindo nem modificando outros conceitos legais 

e normativos vigentes. 

 

Art. 2º ESTABELECER Art. 2º ESTABELECER Art. 2º ESTABELECER Art. 2º ESTABELECER que os processos caracterizados como sujeitos a 

“publicidade restrita” ou a “segredo de justiça” terão tramitação realizada por quaisquer 

servidores que tenham dever legal ou regulamentar de agir no feito, enquanto que os 

processos cujo caráter seja “sigiloso” deverão tramitar e ser manuseados exclusivamente 

por servidores com designação específica para tal finalidade.  

 

Art. 3º Art. 3º Art. 3º Art. 3º DDDDESIGNARESIGNARESIGNARESIGNAR, como autorizados a promover o trâmite dos processos 

decretados como “SIGILOSOS”, os servidores ocupantes dos cargos em comissão e funções 

comissionadas abaixo relacionados, consoante as atribuições específicas dos respectivos 

setores: 

I - Na Secretaria da Vara Única da Subseção Judiciária de Tabatinga e no 

Juizado Especial Federal Adjunto (SECVA): o Diretor de Secretaria e o Supervisor da Seção 

de Execuções (SEXEC);  

 

II – Na Seção de Protocolo e Suporte Judicial (SEPJU): a pessoa investida na 

função de Supervisor; 

 

III – No Gabinete do Juiz Federal (GABJU) e no Gabinete do Juiz Federal 

Substituto (GABJUS): as pessoas investidas na função de Oficial de Gabinete. 
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Parágrafo únicoParágrafo únicoParágrafo únicoParágrafo único – Os substitutos automáticos somente estarão autorizados a 

tramitar os processos sigilosos nos casos de afastamentos, impedimentos legais ou 

regulamentares dos titulares ou na hipótese de vacância dos referidos cargos/funções. 

 

Art. 4º DETERMINAR Art. 4º DETERMINAR Art. 4º DETERMINAR Art. 4º DETERMINAR que, para a tramitação dos processos sob “publicidade 

restrita”, “segredo de justiça” e “sigilo”, os servidores deverão atentar para as disposições 

constitucionais, legais e normativas – nesse último caso, especialmente aquelas contidas 

na Resolução CJF nº 058, de 25 de maio de 2009, e nos artigos 266 a 299 do 

Provimento/COGER 38, de 12 de Junho de 2009, com o alerta de que a violação do dever 

funcional de sigilo configura, para além de potenciais reflexos na esfera penal, hipótese 

autorizadora da instauração de processo administrativo disciplinar. 

 

Art. 5º Art. 5º Art. 5º Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 

 

 

 

Portaria assinada em 09 de agosto de 2011 pelo Exmo. Sr. Juiz Federal, Dr. Fernando Cleber de Araújo 

Gomes, Diretor da Subseção Judiciária de Tabatinga. 

 

 

 

 

 

Composição 
 

Subseção Judiciária de Tabatinga 
 

Juiz Federal Fernando Cleber de Araújo Gomes, 

Diretor da Subseção Judiciária de Tabatinga. 

ATO/PRESI/ASMAG 951, de 10/06/2011. 


