
PORTARIA N. 30, DE 04 DE MAIO DE 2020. 

 

Dispõe sobre o trabalho remoto, em caráter 

emergencial e provisório, no âmbito da 

Corregedoria Nacional de Justiça, em razão da 

observância das medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus 

(COVID-19). 

 

O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições 

constitucionais, legais e regimentais, e, 

CONSIDERANDO a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe 

sobre medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do novo Coronavírus; 

CONSIDERANDO a Portaria n. 52, de 12 de março de 2020, do Presidente 

do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece, no âmbito do CNJ, 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus 

(COVID-19), considerada a classificação de pandemia pela Organização 

Mundial de Saúde; 

CONSIDERANDO que a adoção de hábitos de higiene básicos, a 

ampliação de rotinas de limpeza em áreas de circulação e a restrição de 

contatos físicos reduzem significativamente o potencial do contágio;  

CONSIDERANDO que o avanço tecnológico, notadamente a partir da 

implantação do processo eletrônico, possibilita o trabalho remoto ou a 

distância; e 

CONSIDERANDO a eficiência das medidas adotadas por meio da Portaria 

22, de 16 de março de 2020, dado que até a presente data não houve 

registro de casos confirmados de COVID-19 entre servidores da 

Corregedoria, 

 

 

                   



                  RESOLVE: 

                   

                  Art. 1o As atividades dos servidores efetivos, ocupantes de 

cargo em comissão e juízes auxiliares da Corregedoria Nacional de Justiça 

podem ser executadas fora das suas dependências, sob a denominação 

de trabalho remoto, observadas as diretrizes, termos e condições 

estabelecidos nesta Portaria. 

 

                  § 1o O trabalho remoto de que trata esta Portaria será admitido 

em caráter excepcional e temporário, enquanto durar o surto do novo 

Coronavírus, ou a critério do Corregedor Nacional de Justiça. 

 

                

                  § 2° As regras desta Portaria aplicam-se, também, aos 

servidores e magistrados que atuam no Gabinete do Ministro Corregedor 

no Superior Tribunal de Justiça. 

 

                  Art. 2o O juiz auxiliar ou servidor que apresentar febre ou 

sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e 

prostração, dificuldade para respirar e batimentos das asas nasais) deve 

procurar o serviço de saúde mais próximo. 

 

                  Parágrafo único. Caso seja concedido atestado médico, o juiz 

ou servidor deverá comunicar tal fato, por telefone, à sua chefia imediata 

e encaminhar cópia do atestado por meio eletrônico. 

  

                  Art. 3o Os servidores e juízes autorizados a trabalharem 

remotamente devem: 

 

                  I  - providenciar e manter estruturas física e tecnológica 

necessárias e adequadas à realização do trabalho remoto; 

 



                  II - manter telefones de contato permanentemente atualizados 

e ativos durante o horário de expediente definido para os servidores que 

atuam nas dependências dos Gabinetes do ministro corregedor no 

CNJ/STJ; 

 

                  III - consultar diariamente a sua caixa postal individual de 

correio eletrônico institucional;  

 

                  IV - manter a chefia imediata informada acerca da evolução do 

trabalho e de eventuais dificuldades que possam atrasar ou prejudicar o 

seu andamento; e 

 

                  V – encaminhar, diariamente, aos gestores o trabalho 

desenvolvido por meio de ferramentas de comunicação online. 

 

§1°. Os gestores de equipe deverão estabelecer uma agenda 

de trabalho, que inclua: 

 

I – entregar os relatórios de desemprenho e produtividade ao 

Corregedor Nacional de Justiça e compartilhar os resultados com os 

membros da equipe; 

  

II – agendar, pelo menos, uma reunião semanal por meio de 

videoconferência, com duração estimada de 10 a 30 minutos, objetivando 

promover alinhamento de diretrizes, apresentar orientações gerais e 

soluções de questões pontuais; 

 

III – comunicar aos membros da equipe o horários das 

reuniões remotas com, no mínimo, 24 horas de antecedência; 

 

§ 2°. O ambiente de comunicação online será, 

preferencialmente, o adotado pelo Conselho Nacional de Justiça; 



 

Art. 4° O cumprimento dos termos desta Portaria será utilizado 

para atestar frequência dos servidores. 

 

                  Art. 5° O juiz auxiliar ou servidor pode, a qualquer tempo, 

solicitar o seu desligamento do regime de trabalho remoto, primando 

sempre pela manutenção das condições de saúde física e psicológica. 

 

                  Art.6° O Corregedor Nacional de Justiça pode, a qualquer 

tempo, desautorizar o regime de trabalho remoto para juízes auxiliares 

e/ou servidores. 

 

                  Art. 7° Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Ministro HUMBERTO MARTINS 

Corregedor Nacional de Justiça 

 

 


