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PORTARIA N.   655  DE 11  DE NOVEMBRO DE 2011. 
 

Designar comissão para acompanhar as ações 
necessárias à realização do exercício simulado 
de que trata a Ordem de Serviço n. 2 de 21 de 
fevereiro de 2011. 
 
 

O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 94, inciso IX, letra “p”, do Regulamento da Secretaria, 

 
RESOLVE: 
 

 Art. 1º Designar os servidores Cláudio de Morais Maia, matrícula S023293, 
Lenildo Pereira Lima, matrícula S040325, Edvaldo Rodrigues de Queiroz Júnior, matrícula 
S046765, Cláudio de Sousa Reis, matrícula S019571, João Walace Rodrigues Júnior, 
matrícula S053087, e Rosa Christina Penido Alves, matrícula S056647, para, sob a 
coordenação do primeiro, constituírem comissão a fim de acompanhar as ações 
necessárias à realização do exercício simulado de que trata a Ordem de Serviço n. 2 de 
21 de fevereiro de 2011, as quais estão a cargo da Secretaria de Administração e 
Finanças, Secretaria de Segurança, Secretaria de Gestão de Pessoas e demais unidades 
envolvidas. 
 
 Art. 2º O acompanhamento a ser realizado deve contemplar as medidas 
administrativo-operacionais constantes do Processo STJ 6441/2011, bem como as 
demais providências necessárias à consecução dos objetivos pretendidos com a 
formalização do referido processo, inclusive a total desobstrução das rotas de escape e 
dos acessos aos equipamentos de combate a incêndio. Deve-se também monitorar as 
ações referentes à eventual participação de órgãos públicos externos, a exemplo do 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e outros. 
 
 Art. 3º Compete aos membros da comissão, sem prejuízo das 
competências e responsabilidades dos dirigentes e servidores das unidades envolvidas no 
cumprimento das medidas a que se refere o art. 2º desta portaria, zelar pelo 
cumprimento de prazos, agilizar procedimentos, sincronizar as ações a cargo de 
diferentes unidades, interagir com as respectivas equipes técnicas e prover o apoio 
necessário às unidades até a conclusão da elaboração do plano de trabalho sob a 
responsabilidade da Secretaria de Segurança. 
 

Art. 4º Os titulares da Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria 
de Segurança e Secretaria de Gestão de Pessoas devem assegurar que sejam conduzidas 
com a devida prioridade no âmbito das respectivas unidades as ações imprescindíveis à 
regularização do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio do Tribunal e necessárias à 
realização do exercício simulado a que se refere esta portaria. 
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Art. 5º Todas as providências objeto desta portaria devem ser concluídas 
até o dia 19 de dezembro de 2011 e o exercício simulado deve ser realizado tão logo 
tenham sido finalizadas as ações necessárias para tal. 
 

Art. 6º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
 
 

FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA 
 
 
 

 
* Republicação por incorreção do original publicado no Boletim de Serviço do dia 
11/11/2011. 
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