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GABINETE DO JUIZ 
COORDENADOR 

���� SIGLA: GAJUC 
���� TITULAR: JUIZ COORDENADOR DE SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA 
���� OBJETIVO GERAL: 

Exercer a administração geral da Subseção  Judiciária e 
representá-la junto às autoridades interna e externa. 

���� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Planejar, orientar, acompanhar, controlar e avaliar a exe-
cução das atividades administrativas e judicantes da Subse-
ção  Judiciária; 

� representar a Subseção  Judiciária junto ao Tribunal, aos 
demais órgãos e entidades e à sociedade; 

� executar e fazer executar as ordens e decisões do Tribu-
nal. 

���� COMPETÊNCIAS: 

� Representar a Subseção  Judiciária em atos e solenidades; 

� receber, em caráter oficial, as autoridades em visita à Sub-
seção  Judiciária; 
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� manter contato com autoridades de igual nível no Judiciá-
rio e em outros Poderes; 

� atuar junto à Diretoria do Foro da Seção Judiciária, ao 
Tribunal, e às demais Seções Judiciárias no sentido de pro-
mover permanente intercâmbio gerencial, técnico e admi-
nistrativo; 

� exercer a direção geral e a coordenação das atividades da 
Subseção Judiciária; 

� definir diretrizes, planos e estratégias de ação gerais para 
a Subseção  Judiciária, em consonância com as políticas e 
diretrizes estabelecidas pela Seção Judiciária e pelo Tribu-
nal; 

� receber, transmitir, cumprir e fazer cumprir as decisões da 
Seção Judiciária e do Tribunal; 

� exercer as funções de Corregedor permanente dos servi-
ços auxiliares não vinculadas diretamente às Varas; 

� baixar ordens de serviço, planos de ação e outros docu-
mentos semelhantes a serem executados pelos órgãos su-
bordinados; 

� propor ao Tribunal, por intermédio do Diretor do Foro, al-
terações nas normas, estrutura organizacional, quadro de 
servidores e de funções da Subseção, bem como a criação 
ou especialização de Varas; 

� aprovar programas de trabalho das unidades subordinadas; 
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� encaminhar e acompanhar junto ao Tribunal os documen-
tos e assuntos dos servidores e da Subseção  Judiciária que 
ultrapassem suas competências; 

� instaurar e julgar sindicâncias e Processos Administrati-
vos Disciplinares para apurar irregularidades ou infrações 
funcionais dos servidores lotados na Subseção Judiciária; 

� aplicar as penalidades legais aos servidores e encaminhar 
ao Tribunal, por intermédio do Diretor do Foro,  os Proces-
sos Administrativos Disciplinares passíveis de pena de de-
missão, cassação da aposentadoria ou da disponibilidade a 
teor do disposto na Lei 8.112/90; 

� autorizar o afastamento de servidores para participarem de 
cursos realizados no país; 

� dar posse, lotar, relotar, conceder licenças, vantagens, fé-
rias e outros direitos e benefícios aos servidores; 

� exercer as funções de Ordenador de Despesa; 

� assinar contratos, convênios, acordos, ajustes, notas or-
çamentárias e outros documentos contratuais, orçamentá-
rios e financeiros da Subseção Judiciária; 

� encaminhar à Diretoria do Foro e ao Tribunal, dentro dos 
prazos estabelecidos, relatórios gerais de atividades, pro-
postas orçamentárias, balancetes e relatórios de atividades 
do gestor e outros documentos solicitados; 



212 — Padrão 6 

� autorizar a abertura de licitações, adjucar seus resultados, 
aplicar penalidades a fornecedores, anular, revogar e reali-
zar outros atos decisórios necessários ao procedimento lici-
tatório; 

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

� realizar outras atividades assemelhadas. 
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���� ATRIBUIÇÕES DO TITULAR: 

� representar a Subseção Judiciária junto às autoridades ou 
delegar esta representação a outro Juiz, e presidir as soleni-
dades oficiais realizadas na Subseção Judiciária; 

� receber em caráter oficial as autoridades em visita à Sub-
seção  Judiciária; 

� dirigir os serviços administrativos no âmbito da Subseção 
Judiciária, elaborando diretrizes e planos de ações gerais; 

� baixar ordens de serviço e aprovar normas, planos de a-
ção, instruções e outros instrumentos semelhantes a serem 
executados pelas unidades administrativas subordinadas; 

� receber, transmitir, cumprir e fazer cumprir as decisões do 
Tribunal; 

� submeter ao Tribunal, por intermédio do Diretor do Foro, 
nos prazos estabelecidos, planos de ação e programas de 
trabalho; 

� dar posse aos servidores da Subseção Judiciária; 

� lotar os servidores, observadas as disposições do Tribu-
nal; 

� determinar as alterações de lotação de servidores no âmbi-
to da sede da Subseção Judiciária; 
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� assinar as carteiras funcionais dos servidores da Subseção 
Judiciária, de acordo com o modelo aprovado pelo Tribu-
nal; 

� determinar, nos assentamentos dos servidores, ao registro 
de elogios, penalidades, férias, licenças, averbação de tem-
po de serviço e demais atos relativos à vida funcional; 

� propor ao Diretor do Foro a concessão aos servidores de 
licenças, vantagens, férias e outros direitos cominados em 
lei, observadas as normas que regem a matéria; 

� instruir e submeter ao Tribunal, por intermédio do Diretor 
do Foro, os pedidos de cedência, remoção, redistribuição e 
transferência, a qualquer título, de servidores lotados na 
Subseção Judiciária; 

� encaminhar ao Diretor do Foro as informações destinadas 
à elaboração das folhas de pagamento dos servidores da 
Subseção Judiciária; 

� indicar ao Diretor do Foro os titulares para ocuparem as 
funções comissionadas da Subseção Judiciária, respeitadas 
as indicações dos Juízes em suas respectivas Varas; 

� zelar pela apresentação dos servidores para que estejam 
sempre devidamente trajados;  

� autorizar o afastamento de servidores para participarem de 
cursos realizados no país; 
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� submeter ao Tribunal, por intermédio do Diretor do Foro, 
os pedidos de afastamento de servidores, decorrentes de li-
cença, cujo gozo dependa da conveniência do serviço; 

� autorizar viagens de servidores da Subseção Judiciária em 
objeto de serviço; 

� propor ao Tribunal, por intermédio do Diretor do Foro, a 
realização de cursos e treinamentos, visando ao aperfeiço-
amento de servidores; 

� determinar a instrução dos pedidos de aposentadoria e e-
xoneração, encaminhando-os ao Tribunal, por intermédio 
do Diretor do Foro; 

� instaurar sindicâncias e Processo Administrativo Discipli-
nar para apurar irregularidades ou infrações funcionais dos 
servidores lotados na Subseção Judiciária; 

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

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

� encaminhar ao Presidente do Tribunal, por intermédio do 
Diretor do Foro, os Processos Administrativos Disciplina-
res, passíveis de pena de demissão, cassação da aposentado-
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ria ou da disponibilidade a teor do disposto no art. 141, in-
ciso I, da Lei n.8.112/90; 

� publicar, anualmente, a Escala de Férias dos servidores da 
Subseção Judiciária, que serão organizadas de conformida-
de com o interesse do serviço; 

� propor ao Diretor do Foro a prestação de serviços extraor-
dinários pelos servidores da Subseção Judiciária, de acordo 
com a legislação, condicionada à verificação prévia da dis-
ponibilidade orçamentária; 

� desempenhar as atribuições de ordenador de despesas da 
Subseção Judiciária; 

� encaminhar para assinatura do Diretor do Foro contratos, 
convênios, acordos, ajustes e respectivos aditamentos a se-
rem firmados pela Subseção Judiciária; 

� aplicar penalidades a fornecedores e a executantes de o-
bras ou serviços, quando inadimplentes; 

� conhecer  e decidir pedidos de reconsideração dos seus 
atos e decisões, por intermédio do Diretor do Foro, na for-
ma do art. 106, parágrafo único, da Lei n. 8112/90; 

� assinar documentos correspondentes à execução orçamen-
tária e financeira, com observância das normas legais; 

� autorizar abertura de licitações, constituir as respectivas 
comissões para aquisição de material e a realização de o-
bras e serviços, bem como ratificar a sua dispensa ou inexi-
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gibilidade, quando for o caso, nos termos da legislação em 
vigor e mediante justificativa; 

� homologar as adjudicações feitas pela Comissão de Lici-
tação 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; 

� remeter ao Tribunal, por intermédio do Diretor do Foro, 
conforme instruções, os relatórios referentes à execução or-
çamentária e financeira, como também dados estatísticos do 
período, a fim de permitir o acompanhamento das ativida-
des da Subseção Judiciária durante a execução do orçamen-
to-programa; 

� manter contabilidade sintética e analítica para a prestação 
de contas ao Controle Interno, bem como para atendimento 
de informações solicitadas pelo Tribunal acerca da execu-
ção orçamentária, financeira e patrimonial;  

� observar os limites orçamentários, na aplicação dos recur-
sos distribuídos, na forma da legislação em vigor e das ins-
truções emanadas do Tribunal; 

� gerenciar a cobrança de custas e os serviços de apoio ad-
ministrativo e judiciário; 
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� prestar contas ao órgão de Controle Interno,  por intermé-
dio do Diretor do Foro, na forma da legislação; 

� determinar o fechamento da Subseção Judiciária, de acor-
do com as disposições legais e deliberações do Diretor do 
Foro e do Tribunal; 

� propor o horário de funcionamento da Subseção Judiciá-
ria, com a observância do que a respeito dispuserem a Lei e 
Resoluções do Tribunal, encaminhado-o ao Presidente do 
Tribunal por intermédio do Juiz Diretor do Foro; 

� propor ao Tribunal, por intermédio do Diretor do Foro, a 
designação de local para instalação de Varas, salas destina-
das ao Ministério Público ou à Ordem dos Advogados do 
Brasil e medidas análogas; 

� designar locais onde devam ser realizadas as arrematações 
e leilões judiciais; 

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

� designar, mensalmente, em sistema de rodízio, os Juízes 
que exercerão as atividades do plantão e da distribuição; 

� fixar normas para o uso de telefones e regulamentar o uso 
dos veículos da Subseção Judiciária, em consonância com 
as normas emanadas do Tribunal; 

� dispor sobre os serviços de portaria, conservação e polici-
amento da Subseção; 
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� elaborar, anualmente o relatório consolidado das ativida-
des da Subseção Judiciária, encaminhando-o, nas datas es-
tabelecidas, ao Presidente do Tribunal e à Corregedoria, por 
intermédio do Diretor do Foro; 

� submeter ao Tribunal, por intermédio do Diretor do Foro, 
a proposta orçamentária e solicitações de abertura de crédi-
tos adicionais, elaborados  de acordo com as instruções, nas 
épocas e condições determinadas, fornecendo todos os ele-
mentos necessários à análise; 

� sugerir ao Tribunal, por intermédio do Diretor de Foro, a 
criação, instalação ou especialização de Varas, em determi-
nadas matérias, ouvidos os demais Juízes; 

� zelar pelo correto emprego dos materiais de consumo, e-
quipamentos e de materiais permanentes, instalações e imó-
veis; 

� estimular a criatividade, a iniciativa e a integração funcio-
nais; 

� praticar  outros atos de gestão administrativa na área de 
jurisdição da Subseção Judiciária que não colidam com as 
atribuições do Tribunal.  
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SEÇÃO DE PROTOCOLO E 
SUPORTE JUDICIAL 

���� SIGLA: SEPJU  
���� SUBORDINAÇÃO: JUIZ COORDENADOR DA 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
���� TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO 

���� OBJETIVO GERAL: 

Executar as atividades inerentes à autuação, classificação 
e apoio à distribuição dos processos e petições iniciais, 
ao cálculo de  custas judiciais, arquivamento e guarda de 
bens. 

���� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Receber e conferir processos e petições, procedendo à sua 
classificação, autuação e distribuição; 

� pesquisar dados dos processos e cadastrar nos terminais 
de computador as petições iniciais de competência da Sub-
seção; 

� expedir certidões; 

� executar as atividades de cálculos e recolhimento de cus-
tas judiciais; 
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� efetuar arquivamento dos processos e guarda de bens, ins-
trumentos e produtos de crimes, zelando pela sua conserva-
ção; 

� prestar suporte às atividades inerentes ao Protocolo Des-
centralizado de Petições. 

���� COMPETÊNCIAS: 

� Receber e controlar processos, petições, ofícios, cartas 
precatórias e demais comunicações judiciais; 

� receber, conferir, preparar e remeter petições relativas ao 
Protocolo Descentralizado da Primeira Região; 

� prestar informações ao Juiz sobre ações em duplicidade; 

� conferir a documentação recebida, verificar se a petição 
inicial está assinada e se foi realizado o recolhimento das 
custas; 

� verificar a correta e completa qualificação dos indiciados 
ou denunciados, nos feitos criminais; 

� dar número ao feito e fornecer recibo de protocolo; 

� executar as atividades referentes à classificação, distribui-
ção, redistribuição e cancelamento dos processos e peti-
ções; 

� analisar, conferir, classificar e preparar a montagem dos 
documentos, processos e comandos de inclusão e de altera-
ção que derem entrada na Subseção; 



222 — Padrão 6 

� manter controle diário da entrada dos processos; 

� prestar informações sobre os processos da Subseção; 

� promover buscas e pesquisas para a expedição de certi-
dões e cartas de sentença; 

� extrair certidões, autenticando-as e promovendo sua en-
trega aos solicitantes; 

� elaborar dados estatísticos e atualizar fases processuais; 

� efetuar os cálculos e os registros de traslados, nos recur-
sos dependentes de instrumento; 

� calcular as despesas com certidões, fotocópias e demais 
reproduções de atos ou documentos de processos e das car-
tas de arrematação, adjudicação ou remissão, controlando, 
diariamente, o valor arrecadado; 

� calcular as custas judiciais e processuais e promover a li-
quidação da obrigação; 

� elaborar e atualizar os cálculos judiciais, recolhimento de 
custas e Dívida Ativa e controle de arrecadação; 

� prestar informações e esclarecimentos em impugnações e 
dúvidas de cálculos processuais; 

� controlar o recolhimento de custas judiciais; 

� efetuar a guarda de bens, instrumentos e produtos de cri-
me apreendidos e removidos;  
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� receber, registrar, classificar, arquivar e zelar pelos pro-
cessos judiciais; 

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

���� ATRIBUIÇÕES DO TITULAR: 

� As atribuições do titular são aquelas descritas nas 
ATRIBUIÇÕES COMUNS DOS TITULARES. 
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SEÇÃO DE SUPORTE 
ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 

���� SIGLA: SESAP  
���� SUBORDINAÇÃO: JUIZ COORDENADOR DA 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
���� TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO 

���� OBJETIVO GERAL: 

Executar as atividades de apoio à gestão de recursos hu-
manos, programas e benefícios sociais, expedição, rece-
bimento e distribuição de correspondências, segurança, 
transporte, autuação e controle de processos administra-
tivos, vigilância, portaria, conservação e limpeza, moder-
nização e informática.  

���� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Colaborar na execução das atividades de administração de 
recursos humanos, desenvolvidas pela Seção Judiciária; 

� controlar e promover a execução dos serviços essenciais 
de vigilância, portaria, copeiragem, manutenção e limpeza; 

� controlar  e promover os programas e benefícios sociais 
integrantes do PRO-SOCIAL;  
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� apoiar e executar as atividades de modernização adminis-
trativa e informática;  

� promover a autuação de processos administrativos, con-
trolar sua tramitação e providenciar o arquivamento; 

� acompanhar e controlar a expedição, recebimento e distri-
buição da correspondência da Subseção Judiciária. 

���� COMPETÊNCIAS: 

� Prestar informações relativas à elaboração das folhas de 
pagamento dos servidores da Subseção e  das Varas; 

� elaborar a escala anual de férias dos servidores da Subse-
ção e das Varas; 

� emitir Guias de Encaminhamento de servidores e benefi-
ciários do PRO-SOCIAL à rede credenciada; 

� receber as solicitações de reembolsos de despesas médi-
cas, hospitalares e odontológicas, providenciando o seu en-
caminhamento à área competente para efetivação do reem-
bolso; 

� prestar informação aos beneficiários do PRO-SOCIAL 
sobre os serviços oferecidos; 

� acompanhar e apoiar a realização de campanhas preventi-
vas e atividades destinadas à orientação e educação de saú-
de; 
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� controlar e fiscalizar os serviços de vigilância interna e 
externa; 

� controlar e promover a execução dos serviços de limpeza 
da Subseção; 

� controlar e fiscalizar os serviços de copeiragem; 

� organizar o quadro de chaves e manter duplicatas das cha-
ves de todas as instalações da Subseção; 

� manter atualizada as pastas de Instruções Normativas, 
Manuais Operacionais e Regulamentos;  

� promover a elaboração ou a divulgação de boletins infor-
mativos; 

� promover a manutenção  de instalações e veículos em ge-
ral da Subseção; 

� executar e controlar os serviços de recebimento e distribu-
ição de correspondências e jornais; 

� receber, conferir e classificar documentos e processos pa-
ra expedição por meio de serviço de malote; 

� executar franqueamento de correspondências em geral; 

� providenciar postagem de objetos com Aviso de Recebi-
mento e Mão-Própria; 

� organizar e expedir malotes, mediante controle sistemáti-
co; 
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� autuar e cadastrar processos administrativos, controlando 
sua tramitação, arquivamento e juntada; 

� executar os serviços de expedição de correspondências via 
malote, entrega direta, franquia postal e aviso de recebi-
mento; 

� providenciar suporte técnico aos equipamentos de infor-
mática; 

� orientar o usuário quanto à utilização de equipamentos e 
sistemas de informática; 

� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e crono-
gramas de realização de atividades da Seção, de forma a ze-
lar pelo cumprimento dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às ativi-
dades da unidade; 

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

���� ATRIBUIÇÕES DO TITULAR: 

� As atribuições do titular são aquelas descritas nas 
ATRIBUIÇÕES COMUNS DOS TITULARES. 
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SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

���� SIGLA: SEAFI  
���� SUBORDINAÇÃO: JUIZ COORDENADOR DA 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
���� TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO 

���� OBJETIVO GERAL: 

Realizar a execução orçamentária e financeira dos recur-
sos consignados à Subseção, as compras e contratações, o 
controle dos bens patrimoniais e do almoxarifado.  

���� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Processar a execução financeira dos créditos destinados à 
Subseção;  

� atender as requisições de materiais de consumo e perma-
nente, observando o estoque; 

� executar atividades relativas à aquisição ou contratação de 
bens e serviços. 

���� COMPETÊNCIAS: 
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� Registrar e controlar os créditos orçamentários e adicio-
nais consignados à Subseção; 

� registrar e controlar Suprimento de Fundos, convênios e 
contratos; 

� providenciar os documentos necessários à liquidação das 
despesas; 

� fornecer elementos e informação para a elaboração da 
proposta financeira da Subseção Judiciária; 

� efetuar a conferência prévia e liquidação de processos de 
despesas e documentos de pagamento; 

� realizar a conciliação bancária mensal das contas existen-
tes; 

� emitir, anular e reforçar Notas de Pré-Empenho, Empenho 
e Notas de Crédito, devidamente autorizadas pelo Ordena-
dor de Despesas; 

� efetuar levantamento de preços na praça local; 

� prestar apoio às comissões de licitações; 

� selecionar interessados do ramo pertinente para emissão 
de convite; 

� providenciar a emissão e distribuição de Carta-Convite a 
fornecedores inscritos no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores — SICAF, controlando os prazos;  
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� analisar propostas de fornecimento de material ou presta-
ção de serviço; 

� orientar e verificar a análise dos casos de dispensa e ine-
xigibilidade de licitação;  

� analisar as propostas de habilitação ou desclassificação de 
licitantes na modalidade de convite;  

� analisar as propostas de aplicação de penalidades a forne-
cedores e prestadores de serviços e submetê-las à aprovação 
superior;  

� analisar as propostas de anulação de licitação, submeten-
do-as à aprovação superior;  

� adjudicar resultado da licitação na modalidade de convite 
e solicitar a homologação da autoridade competente;  

�  divulgar o resultado de licitação na modalidade de convi-
te; 

� instruir processo de aquisição/contratação, informando a 
modalidade de compra; 

� receber, controlar e fornecer materiais de consumo e per-
manente; 

� solicitar a emissão de notas de empenho para as compras e 
contratações autorizadas;  

� analisar mapa comparativo de preços; 
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� executar contratos, cartas-contrato e convênios em suas 
cláusulas essenciais e acessórias; 

� controlar a movimentação dos bens patrimoniais; 

� realizar inventários de material permanente e de consumo; 

� armazenar adequadamente os materiais em estoque; 

� emitir  balancetes mensais e anuais de material;  

� realizar o controle físico-financeiro de materiais adquiri-
dos, distribuídos e em estoque; 

� executar o tombamento, emplaquetamento e controle da 
movimentação dos bens;  

� manter  estoque de formulários e impressos padronizados;  

� controlar os prazos de entrega de material adquirido;  

� verificar a entrega do material adquirido, quanto às espe-
cificações constantes do processo; 

� controlar requisições pendentes para atendimento futuro; 

� realizar aquisições de pequeno porte, por meio de Supri-
mento de Fundos; 

� promover a contratação de serviços; 

� promover a manutenção e a recuperação de móveis e e-
quipamentos da Subseção; 

� acompanhar e verificar a emissão de bilhetes de passagens 
e cargas aéreas; 
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� arquivar cronologicamente  todos os documentos atinentes 
aos contratos, de acordo com o que estabelece a legislação; 

� submeter à apreciação superior os cálculos de reajustes 
dos contratos e convênios, apresentados pelas empresas 
contratadas; 

� pesquisar e acompanhar legislação vigente de interesse da 
área; 

� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e crono-
gramas de realização de atividades da Seção, de forma a ze-
lar pelo cumprimento dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às ati-
vidades da unidade; 

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

���� ATRIBUIÇÕES DO TITULAR: 

� As atribuições do titular são aquelas descritas nas 
ATRIBUIÇÕES COMUNS DOS TITULARES. 

  


