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O Manual da Direção do Fórum foi elaborado pela DGLOG com o objetivo de orientar, de forma 
objetiva, os serventuários do PJERJ que atuam diretamente na assessoria das Direções dos Fóruns do 
Interior, dos Fóruns Regionais e das Serventias Isoladas, na prática de atos e rotinas relativas aos 
procedimentos comuns administrativos.

O Poder Judiciário vem passando por reestruturações, adequando suas Rotinas Administrativas (RAD) 
e desenvolvendo novos métodos informatizados de trabalho. Neste sentido, foi elaborado um manual a fim de 
contribuir com a uniformização dos procedimentos administrativos, visando as necessidades imediatas 
atreladas às atividades de cada Direção. Foram priorizados dois importantes fatores: 1) a distância existente 
entre as Comarcas do Interior, Fóruns Regionais e Serventias Isoladas em relação ao Centro Administrativo do 
PJERJ, na Comarca da Capital; 2) a dimensão estrutural desta E. Corte, compreendendo inúmeros serviços, 
atrelados a diversas Diretorias caracterizadas por especificações próprias para cada área de atuação.
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O Manual da Direção do Fórum fornece, de forma clara e objetiva, informações com relação à 

comunicação visual, movimentação de mobiliário, mudanças, malote, solicitação de material, transferência 

de bens patrimoniais, pedido de adiantamento, manutenção predial, brigada de incêndio, vigilância predial, 

dentre outros assuntos, além de apresentar um capítulo dedicado às emergências.  

É sabido que as rotinas das Serventias Isoladas e das Direções dos Fóruns não se exaurem com a 

elaboração de um Manual. Ao contrário, este representa o primeiro passo, já que o trabalho de 

uniformização e auxílio é permanente. O que se propõe é o diálogo entre as unidades e a DGLOG, de modo a 

assegurar a constante atualização do Manual da Direção do Fórum, cujas revisões e alterações serão 

periodicamente submetidas à apreciação Superior do PJERJ.
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O Manual da Direção do Fórum encontra-se disponível no site do Tribunal no endereço eletrônico: Intranet / 
Institucional / Diretorias Gerais / DGLOG / Manual da Direção do Fórum.


