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JUSTIÇA FEDERAL 

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 

  

PORTARIA N. 282-CJF 

Revogado pela Portaria Ministro Presidente n. 590, de 29 de novembro de 2021. 

Dispõe sobre a alteração da Portaria CJF n. 237, de 

20 de maio de 2021, que estabelece medidas de 

prevenção ao contágio pelo novo coronavírus 

(Covid-19) e o retorno gradual ao trabalho presencial 

no âmbito do Conselho da Justiça Federal. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso da 

atribuição que lhe foi conferida pelo art. 10, inciso XXXII, do Regimento Interno, e 

considerando o que consta no Processo n. 0001073-90.2020.4.90.8000, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Alterar os arts. 3º e 4º da Portaria CJF n. 237, de 20 de maio de 2021, 

que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

"Art. 3º Terá direito ao regime de trabalho remoto o juiz auxiliar, servidor, 

estagiário e colaborador maior de sessenta anos ou que possua filho abaixo de um ano e 

aqueles que estejam em condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações 

da Covid-19. 

§ 1º Para fins de concessão de regime de trabalho remoto previsto no caput, 

a avaliação das condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações deverá 

considerar as comorbidades elencadas como prioritárias para vacinação no Plano Nacional 

de Operacionalização contra a Covid-19. 

§ 2º A comprovação das condições clínicas dependerá de comprovação por 

meio de relatório médico. 

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica à Assessoria Especial de Segurança 

e de Transporte, ao Setor de Saúde e Bem-Estar, ao Gabinete da Presidência, ao Gabinete 

da Secretaria-Geral, ao Gabinete da Diretoria Executiva de Administração e de Gestão de 

Pessoas e ao Gabinete da Diretoria Executiva de Planejamento e de Orçamento." (NR) 

 

"Art. 4º O regime de trabalho presencial dos servidores do CJF respeitará 

as restrições de ordem sanitária da Covid-19 e atenderá ao seguinte: 

https://www.cjf.jus.br/publico/biblioteca/PPR%20590-2021.pdf
https://www.cjf.jus.br/publico/biblioteca/PPR%20237-2021.pdf
https://www.cjf.jus.br/publico/biblioteca/PPR%20237-2021.pdf
https://www.cjf.jus.br/publico/biblioteca/Res%20042-2008.pdf
https://www.cjf.jus.br/publico/biblioteca/PPR%20237-2021.pdf
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I - A presença do efetivo de servidores em cada unidade deverá ser sempre 

de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total de sua lotação. 

II - O gestor de nível CJ-3 deverá estabelecer o horário da jornada de 

trabalho de seus servidores de forma a assegurar o cumprimento do disposto no inciso I, 

devendo, ainda, manter controle dos horários dos servidores em regime presencial e remoto, 

de modo a assegurar-se o cumprimento de suas jornadas diárias de trabalho. 

§ 1º Não serão contabilizados, para fins do disposto no inciso I, os ocupantes 

de cargos em comissão de cada unidade, que deverão necessariamente cumprir a jornada 

presencial regular. 

§ 2º O servidor que tenha dependente que esteja em condição clínica de risco 

para desenvolvimento de complicações da Covid-19, nos termos do art. 3º, § 1º, tem 

prioridade para o trabalho remoto, desde que comprovado mediante laudo médico. 

§ 3º O gestor de nível CJ-3 deverá apresentar à Secretaria de Gestão de 

Pessoas, com frequência mensal, a relação de servidores lotados em suas unidades que 

cumprirão regime de trabalho presencial e remoto, indicando os horários de início e fim de 

suas respectivas jornadas de trabalho." (NR) 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Ministro HUMBERTO MARTINS 

Presidente do Conselho da Justiça Federal 

 

 

 

Autenticado eletronicamente por Ministro HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES 

MARTINS, Presidente, em 11/06/2021, às 16:32, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006. 
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