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SÍNTESE DA PRÁTICA
Título da prática:

Manual de atribuições da 7ª Vara Federal/RN

Categoria:

I. Boas práticas dos magistrados na Justiça Federal

DESCRIÇÃO:
1. Período de atividade e principais objetivos:
O Manual de Atribuições da 7ª Vara Federal tem o objetivo de definir as
unidades de trabalho da Vara, especificar as atividades desenvolvidas pelos ocupantes
de cargos e funções da Vara, com indicação dos vínculos de subordinação e com
declaração de compatibilidade ou não com o teletrabalho.
O projeto está em prática desde novembro de 2017, quando foi aprovado o
Manual de Atribuições da Vara.
2. Principal inovação:
A principal inovação do projeto é consolidar em um único documento as
atribuições de cada função da Vara, indicando a natureza, os vínculos de subordinação e
a compatibilidade com o teletrabalho.
E ainda foram especificadas as atividades com detalhes e voltadas para a missão
institucional da Vara, não se limitando a indicar as atribuições genéricas da legislação
aplicável (Lei 11.416/2006, que estruturou a carreira dos servidores do Poder Judiciário

da União e criou as funções comissionadas FC 1 a FC6; Portaria Conjunta CNJ nº
3/2007; Resolução CJF nº 3/2008; Resolução TRF5 nº 11/2016, do Conselho de
Administração).
Adicione-se que foram explicitados os níveis de subordinação para efeito de
gestão administrativa da Vara, bem como foi estabelecida a compatibilidade (ou não) da
função para com o teletrabalho, em estrita observância às exigências das resoluções
(CNJ; TRF) do trabalho remoto, o que também não se encontra na legislação aplicável.

3. Recursos utilizados:
Os recursos materiais e humanos são os que já existem na JFRN.
Foi utilizado o Laboratório de Inovação, onde se aplicou a metodologia design
thinking, nas diversas reuniões entre juízes e servidores, no período de outubro a
novembro de 2017.
4. Houve parceria como alguma instituição:
Não é necessário.
5. Valores gastos:
Nenhum.
6. Houve propagação:
Sim. O modelo do Manual de Atribuições foi encaminhado, a pedido, para
algumas unidades jurisdicionais, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, que se
interessaram em aplicar.
7. Contribuiu para o aperfeiçoamento da justiça:
O projeto contribuiu para o aperfeiçoamento da justiça, seja no âmbito
administrativo, seja no âmbito judicial.
Aumentou-se a transparência das atribuições entre os servidores da unidade
jurisdicional, e especialmente ficando definido quais funções podem e quais não podem
exercer trabalho remoto.
No aspecto judicial, o maior detalhamento das atribuições das funções e cargos
permite a realização dos procedimentos sem ocorrência de lacunas e sem redundâncias
de atividades.
8. Anexos:
Manual de Atribuições da 7ª Vara Federal/RN
Portaria de aprovação do Manual de Atribuições

