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A Divisão de Administração do Foro Central (DIFOR) é responsável por estabelecer métodos e 
procedimentos visando serviços de infraestrutura predial; comunicação visual; fiscalização dos contratos 
de ascensoristas, recepcionistas, e ambulantes cadastrados; conservação e limpeza; jardinagem; 
lavanderia; achados e perdidos e claviculário.
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A DIFOR, sob a Direção da Srª Kathia Glazy Ribeiro de Souza, está à disposição para 
sanar todas e quaisquer dúvidas referentes a infraestrutura e apoio predial.

Estamos localizados no primeiro andar do prédio do Foro Central (Av. Erasmo Braga, 115, sala 
105 - Corredor C - Lâmina I), ou através dos tels. 3133-4358/ 4313, e  do  e-mail difor@tjrj.jus.br.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO FORO CENTRAL   

SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - SEFIS 

SERVIÇO DE LIMPEZA - SELIM

?Fiscaliza o serviço dos ascensoristas, das recepcionistas, expede 
cartões de estacionamentos; 

?Atua nos setores de recepção e comunicação visual (solicitação de 
cartazes, tótens e placas de sinalização); afixação de cartazes e editais;

?Fiscaliza as centrais copiadoras;

?Auxilia na fiscalização das permissões de uso dos serviços de 
reprografia, cantina e livraria da capital;

?Recebe solicitações de conserto de máquinas reprográficas e 
reposição de toner;

?Realiza vistorias de infraestrutura predial e de comunicação visual de 
todos os prédios do Complexo do Foro Central;

?Recadastra os ambulantes em conjunto com a Secretaria da DIFOR;

?Fiscaliza os funcionários do Serviço de Informações Processuais 
(Sala de Boletas).      

Telefones: 3133- 3350 /3356 / 3491         E-mail: sefis@tjrj.jus.br                                                                                                                                                                   

? Fiscaliza o contrato de conservação e limpeza, incluindo a jardinagem 
e dedetização, do Complexo do Foro Central;

? Fiscaliza o contrato de lavanderia;

? Possui o setor de achados e perdidos, que trata dos itens recolhidos 
no Complexo do Foro Central e endereçados ao SELIM;

? Possui, também, o setor de Claviculário, que é responsável pela 
guarda e posse das chaves disponibilizadas para o acesso às 
serventias, gabinetes e dependências do Complexo do Foro Central.

Telefones: 3133-3777 (Central de Atendimento) / 3298 / 2579 / 2240   
E-mail: selim@tjrj.jus.br                                                                                                                                                                    
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