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RESOLUÇÃO Nº CJF-RES-2015/00349 de 3 de junho de 2015 

Revogado pela Resolução n. 440, de 23 de março de 2017. 

 

 

Dispõe sobre a alteração da estrutura 
orgânica do Conselho da Justiça Federal.  

   

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, usando de suas 
atribuições legais e tendo em vista o decidido no Processo n. CJF-PPN-2015/00024, 
aprovado na sessão realizada no dia 25 de maio de 2015,  

RESOLVE:  

Art. 1° Alterar a estrutura orgânica do Conselho da Justiça Federal, que 
passa a ser a constante dos Anexos I, II e III.  

Art. 2º A função de Secretário-Geral será exercida por um Juiz Federal 
dentre aqueles convocados para auxílio junto à Presidência do Superior Tribunal de 
Justiça.  

Art. 3º Fica extinto o cargo em comissão de Secretário Executivo, nível CJ-
4, e criado o cargo em comissão de Diretor-Geral de mesmo nível.  

Art. 4º Os atos de gestão delegados ao Secretário-Geral por meio da 
Portaria n. CJF-POR-2014/00430, de 6 de outubro de 2014, serão praticados pelo 
Diretor-Geral até a edição de ato específico.  

Art. 5º Os atos administrativos atingidos por esta resolução, serão 
adequados no prazo de 90 (noventa) dias.  

Art. 6º O Secretário-Geral participará das discussões das matérias relativas 
às atividades sistêmicas, independentemente da vinculação hierárquica, nos termos do 
manual de atribuições das unidades administrativas do Conselho da Justiça Federal.  

Art. 7º O Presidente expedirá portaria com as atribuições das unidades 
administrativas constantes do Anexo I.  

Art. 8º Os Anexos I, II e III de que trata o art. 1º desta resolução serão 
disponibilizados no sítio do Conselho da Justiça Federal.  
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Art. 9º Revogam-se as Resoluções n. CJF-RES-2014/00304, de 1º de 
outubro de 2014, e n. CJF-RES-2014/00326, de 28 de novembro de 2014.  

Art. 10. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO 

https://www.cjf.jus.br/publico/biblioteca/Res%20304-2014%20alt.pdf
https://www.cjf.jus.br/publico/biblioteca/Res%20304-2014%20alt.pdf
https://www.cjf.jus.br/publico/biblioteca/Res%20326-2014%20rev.pdf

