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DETRA - Departamento de Transportes
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O Departamento de Transportes tem como função coordenar as ações relativas à aquisição, 

cadastro, documentação, licenciamento, controle, utilização, seguro e manutenção da frota de 

veículos do TJERJ, bem como assessorar o Diretor-Geral de Logística nos assuntos relativos a 

transportes. O DETRA está localizado na rua Pedro Alves, nº 83 – Santo Cristo – Rio de Janeiro – RJ
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Divisão de Infraestrutura de Transportes – DITRA 

A Divisão é responsável pela coordenação e atendimento às solicitações de transporte de 
pessoas e/ou materiais, realizadas pelos membros do PJERJ e Servidores, para fins relacionados 
exclusivamente ao serviço. Oferece também suporte de transporte a eventos realizados pelo 
TJ, à Justiça Itinerante e ao Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
* As solicitações de transporte devem ser dirigidas ao Serviço de Gestão de Solicitação de 
Transportes (SESOT), através do e-mail: sesot@tjrj.jus.br ou do fax nº 2213-3145 // 2206-8526, 
até às 16:00 horas do dia anterior ao atendimento.
* A Divisão dispõe de serviço 24 horas para atendimento emergencial a Desembargadores, 
Plantão Judiciário da Capital e CEJUVIDA, cujo telefone é 3133-2511 ou 2206-8547.

Divisão de Atendimento às Solicitações de Transporte – DIATE 

Divisão de Gestão da Frota – DIFRO

É responsável pela legalização, cadastro, controle e manutenção dos veículos que 
integram  a frota do TJERJ.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
* Em caso de pane ou sinistro o usuário pode contatar o serviço de assistência 24 horas da 
seguradora contratada, através dos telefones 4004-7678 (Região Metropolitana) ou 0800 
727 0800 (demais localidades);
* Havendo necessidade de carro reserva, o usuário poderá contatar o SEFRO ou o Serviço de 
Plantão, se fora do horário regular de expediente, através dos telefones 2206-8519 ou 2206-
8520 e 3133-2511 ou 2206-8547, respectivamente.
* O expediente regular do serviço de manutenção de veículos oficiais ocorre no período de 
segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre 08:00 e 17:00. Endereço: Rua Pedro 
Alves, nº 83 – Santo Cristo – RJ - Telefones: 2206-8543 / 8536 / 8535

A Divisão é responsável pela gestão dos contratos relativos a transportes, bem como pelo 
controle de consumo de combustível da frota do TJERJ.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
* A unidade dispõe de um número de telefone para recebimento de informações, 
reclamações, elogios: 0800 0250 937
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