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TEMA
O tema escolhido é o projeto de uma sede própria 
para a Subseção Judiciária da Justiça Federal de 
Joinville, Santa Catarina, que hoje possui área, 
servidores e número de varas insucientes para a 
demanda atual de processos, além de estar 
localizada em um edifício alugado no centro da 
cidade de Joinville.

AA principal motivação para a escolha deste tema é 
o fato de ser funcionária do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região e ver neste trabalho a 
oportunidade de aprofundar meus conhecimentos 
na minha área de atuação, relacionando meu curso 
superior em arquitetura e minha carreira como 
funcionária pública.

DDentre as opções de cidades, foi escolhida a 
subseção de Joinville pelo fato de haver previsão 
orçamentária no Plano Plurianual de Obras 
2016-2019 do TRF4, sendo uma das prioridades 
para o Judiciário Federal, visto que é a maior 
cidade do estado de Santa Catarina, de maior 
demanda processual, e o 3º polo industrial da 
reregião sul do Brasil, atrás apenas de Porto Alegre e 
Curitiba. Além disso, a Justiça Federal de Joinville 
adquiriu recentemente um terreno para 
construção de sua nova sede, localizado no centro 
da cidade, próximo ao edifício atual locado.

O objetivo deste projeto é buscar um novo 
conceito para a edicação institucional, mais 
humanizada e observando os princípios da 
sustentabilidade, visto que a maior parte destas 
edicações tendem a uma utilização excessiva de 
sistemas de climatização articial, o que, além de 
prejudicar o meio ambiente, gera gasto excessivo 
papara o erário público.

SOBRE O TRF

O Tribunal Regional Federal é dividido em 5 
regiões:

1ª1ª Região: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais,Pará, Piauí, 
Roraima, Rondônia e Tocantins, com sua sede no 
DF.
2ª Região: Rio de Janeiro e Espírito Santo, com sua 
sede no Rio de Janeiro, capital.
3ª3ª Região: Mato Grosso do Sul e São Paulo, com 
sua sede em São Paulo, capital.
4ª Região: Paraná, Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina, com sua sede em Porto Alegre.
5ª Região: Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e Sergipe, com sua sede em 
Recife.

SUBSEÇÃO DE JOINVILLE

JoiJoinville é a maior cidade do estado de Santa Cata-
rina, com 1.135,05 km² (fonte: IBGE) e população 
total de 481.045 habitantes (referente ao ano de 
2005)e conta com uma subseção judiciária da Jus-
tiça Federal da 4ª região. A jurisdição de Joinville 
abrange os seguintes municípios:

• Araquari (31.000 hab)
• Balneário Barra do Sul (8.430 hab)
• Barra Velha (22.386 hab)
• Campo Alegre (50.816 hab)
• Garuva (14.761 hab)
• Itapoá (14.763 hab)
• Joinville (515.288 hab)
• São Francisco do Sul (42.520 hab)
•• São João do Itaperiú (3.435 hab)



SITUAÇÃO ATUAL
A Justiça Federal de Joinville, hoje, está dividida em três edifícios, um localizado na Av. Hermann August 
Lepper, edifício próprio, construído em 1991, que alberga duas varas federais, outro na Rua do Príncipe, 
alugado para comportar as novas 4 varas federais criadas posteriormente, e,o terceiro, na Rua Dona 
Francisca, onde foi locado o depósito. A área total alugada é de 5.300m², com gasto mensal de R$43.324,34.

O número total de funcionários hoje é de 158, exceto terceirizados que não estão contabilizados, 
distribuídos conforme planilha abaixo:

É necessária a construção de uma nova sede para a Justiça Federal de Joinville, visto que, além da 
compartimentação de um órgão único em três edifícios diferentes, estessão incapazes de atender a 
demanda atual deprocessos.

Conforme planilha acima, fornecida pelo setor de Assessoria de Planejamento e Gestão do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região (APLANG), cujo levantamento, referente ao período de 2010 a 2015, 
demonstra que anualmente o número de processos tramitando, pendentes de julgamento, é superior em 
quase o dobro aos julgados pela unidades, o que corrobora com a necessidade de ampliação do quadro 
atual de varas judiciais, que hoje, como se vê, é insuciente para suprir as necessidades da região de 
Joinville.

Av. Hermann August Lepper

Rua do Príncipe

Rua Dona Francisca



A CIDADE DE JOINVILLE

O primeiro povoado data de 09 de março de 1851, 
com a chegadas dos europeus, na Colônia Dona 
Francisca. A cidade de Joinville foi povoada em sua 
origem por portugueses, que traziam junto os seus 
escravos negros, alemães,suiços, franceses e italia-
nos, e teve início nas margens do Rio Mathias, onde 
hoje é o centro da cidade, entre as Ruas XV de No-
vembro e 9 de Março. 

Houve grande avanço no crescimento do municí-
pio entre 1950 e 1980 com a inauguração da Estra-
da de Ferro São Paulo - Rio Grande, o que transfor-
mou a cidade em um pólo industrial, atualmente 
sendo considerado o 3º em importância no sul do 
Brasil, atrás apenas de Porto Alegre e Curitiba, 
sendo responsável por 20% das exportações cata
rinenses.

O CENTRO

JoiJoinville é uma cidade constituida predominante-
mente por casas unifamiliares (84%), localizadas 
em sua maioria em bairros residenciais e áreas 
rurais. No entanto, como ocorre em todos os cen-
tros urbanos, segue uma grande tendência a veri-
calização, principalmente nas áreas próximas ao 
centro, onde há maior procura por habitação 
devido à maior facilidade de locomoção e acesso a 
comércios e serviços da cidade, que estão concen-
trados na área central. Além disso é na região cen-
tral onde está a maior parte dos equipamentos pú-
blicos e  patrimônio histórico da cidade. 

DDO

Evolução da malha viária da cidade de Joinville
Fonte: https://ippuj.joinville.sc.gov.br/

Fonte: https://ippuj.joinville.sc.gov.br/

Principais vias de 
acesso à Joinville

Vista aérea 
Verticalização da área central

Pórtico de 
Acesso à Cidade

É também o município catarinense mais populoso, 
com 515 mil habitantes, seguido por Florianópolis, 
Blumenau, São José e Criciúma, sendo que 97% da 
poupulação vive em área urbana.



PONTOS DE INTERESSE

Catedral de Joinville Rua das 
Palmeiras

Banco Safra

Itaú

Bradesco

BB

Shop. Cidade 
das Flores Ed. Comercial

Mirante

Teatro
Bolshoi

Estação central 
de ônibus

Mercado Público



O ENTORNO

Na área em que se encontra o terreno de projeto, as 
edicações possuem de um a seis pavimentos, 
sendo que nos últimos anos, com a verticalização 
da cidade, começaram a ser contruídos edifícios em 
altura também nessa região, visto que o novo limite 
é de 18 pavimentos.
EstaEsta região concentra todo o comércio, serviços, 
instituições públicas e religiosas da cidade, com 
poucas unidades residenciais. Há diversas áreas de 
estacionamento privados e poucas áreas verdes. 
O terreno é muito bem comunicado com o trans-
porte público local e está a uma quadra da estação 
central de ônibus.
É uma área próxima ao rio e com alto risco de alaga-
mento, o que diculta construções abaixo do nível 
da rua.
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MAPA DE USOS

terreno

+10
5-6 pavimentos

2 pavimentos
1 pavimento

4 pavimentos
3 pavimentos

MAPA DE ALTURAS

transporte público

mancha de maré



O TERRENO

O terreno está inserido em um contexto urbano 
em transformação, no centro da cidade de 
Joinville. É um terreno plano e regular, sendo sua 
fachada principal sul, com 34,958m, confrontando 
com a Rua Princesa Isabel; fundos a norte, com 
35,142m, confrontando com a Rua Luiz Niemeyer; 
lateral direita a leste, com 58,399m, confrontando 
comcom a Rua Dona Francisca; e lateral esquerda oeste, 
com 58,646m, confrontando com o Edifício 
Comercial Galeria Príncipe nº 238; contendo área 
total de 2.050 m². 

É um terreno de esquina e possui três fachadas 
adjacentes a via pública.

Hoje há uma edicação de três pavimentos no 
local, com 3.460m², onde funcionava o antigo 
fórum, abandonada há sete anos e em péssimo 
estado de conservação, sem possibilidade de 
reabilitação e com previsão de demolição. 

Fachada R. Dona Francisca

Esq. R. Dona Francisca 
e R. Princesa Isabel

Esq. R. Dona Francisca e 
R. Luiz Niemeyer

Vista aérea | Rua Princesa Isabel



OBJETIVO DA PROPOSTA

Edicação:

Taxa de Ocupação (TO) = 70% e embasamento = 
100%
Embasamento: 3 (três) primeiros pavimentos, 
construídos sobre as divisas laterais e/ou fundos.
 Altura máxima do embasamento: 10m

AAs edicações da ZCT que ocupem o 
alinhamento deverão ser dotadas de 
marquise ou galeria.

Índice de Aproveitamento (IA) = 6
Gabarito: 18 pavimentos

LEI DE ORDENAMENTO TERRITORIAL (LOT):

Recuo Frontal: 5m
Afastamentos laterais: >h/6 +50cm, mín. 1,5m;
Área permeável: mín. 20% da área do terreno;

O trabalho tem como objetivo desenvolver um 
projeto de uma Sede Própria para a Subseção da 
Justiça Federal de Joinville, que atenda às 
necessidades atuais da entidade. 

AA edicação atenderá as diretrizes da Prefeitura de 
Joinville, conforme Plano Diretor de 
Desenvolvimento Sustentável (LC Nº 261/2008), 
Código de Obras (LEI Nº 667/1964) e Código de 
Posturas (LC nº 84/2000).

PLANO DIRETOR:

DDe acordo com o Plano Diretor da cidade de 
Joinville, a área de intervenção está localizada em 
"Área Urbana de Adensamento Prioritário (AUAP)", 
que, conforme o Art. 64:

II - Área Urbana de Adensamento Prioritário (AUAP) - são as re-
giões que nãoapresentam fragilidade ambiental, possuem 
boas condições de infraestrutura, sistema viário estruturado, 
transporte coletivo, equipamentos públicos comprovadamen-
te capazes de absorver a quantidade de moradores desejada, 
maior volume de atividades voltadas ao setor terciário de 
baixo impacto e grande número de vazios urbanos;

CÓDIGO DE OBRAS: Zona de uso: ZCT

Estacionamento:

01 vaga para cada 50m² ou fração / obrigatório 
reserva de área do lote para empbarque e 
desembarque, acima de 500m2 de área construída
5% vagas idosos.

Bicicletário:

Bicicletas: é obrigatório implantar bicicletários, nas 
seguintes proporções:
a. até 10 vagas de estacionamento: 1 (uma) vaga 
de carro para bicicletas;
bb. de 11 a 50 vagas de estacionamento: 2 (duas) 
vagas de carro para bicicleta;
c. de 51 a 100 vagas de estacionamento: 3 (três) 
vagas de carro para bicicleta;
d. de 101 a 200 vagas de estacionamento: 4 
(quatro) vagas de carro para bicicleta;
ee. de 201 a 300 vagas de estacionamento: 7 (sete) 
vagas de carro para bicicleta;
f. de 301 a 400 vagas de estacionamento: 8 (oito) 
vagas de carro para bicicleta e mais uma vaga para 
cada 100 (cem) vagas de carro;



ESTUDO VOLUMÉTRICO E VEGETAÇÃO

Estudo volumétrico utilizando o máximo IA e gabarito permitidos, resultando em uma torre de 18 
pavimentos, com embasamento sobre as divisas, recuado em 12m em relação a fachada sul devido a 
presença de vegetação de grande porte a ser mantida.

Estudo volumétrico utilizando o máximo IA e TO permitidos, resultando em um edifício de 9 pavimentos, 
com embasamento sobre as divisas, recuado em 12m em relação a fachada sul devido a presença de 
vegetação de grande porte a ser mantida.

ESTUDOS VOLUMÉTRICOS VEGETAÇÃO

Joinville possui escasa arboriização urbana, que 
mescla árvores nativas da região da Mata Atlântica 
e também espécies exoticas, como as palmeiras 
reais e imperiais. 

HáHá vegetação arbórea de médio porte, de 10 a 15m 
de altura, dentro do lote na fachada com a Rua 
Princesa Isabel e também na calçada da Rua Dona 
Francisca, sendo  todas de mesma espécie, que 
serao mantidas n
o projeto arquitetônico.



ANÁLISE CLIMÁTICA

CLIMA

O clima da região é do tipo úmido a superúmido, 
mesotérmico, com curtos períodos de estiagem, 
apresentando três subclasses de micro clima 
diferentes, devido às características do relevo. 

ExisExiste uma pluviosidade signicativa ao longo do 
ano, com uma média anual de 1706 mm, sendo 
que o mês mais seco é julho, com 77mm de 
precipitação, e o de maiors precipitação é 
fevereiro, com média de 246mm.

TEMPERATURA

AA temperatura média anual é de 22,63 °C, sendo a 
média das máximas 27,18 °C e a média das 
mínimas de 18,91 °C.

A temperatura média do mês de janeiro, o mais 
quente do ano, é de 25.1°C, enquanto a 
temperatura média do mês de julho, o mais frio, é 
de 17.1°C.

VENVENTOS

NoNo que se refere aos ventos, existe uma maior 
frequência de ventos das direções leste (26,5%) e 
nordeste (16,4%), e em menor frequência das 
direções sudoeste (16,4%), sudeste (14,7%) e sul 
(13,4%). Os demais ocorrem em baixa frequência: 
norte (5,4%), oeste (4,4%) e noroeste (2,3%). A 
velocidade média dos ventos é de 6,3 km/h.

Fonte: http://www.inmet.gov.br/

Fonte: Laboratório de Meteorologia da Univille, 2012. Dado referentes a 2011. 



ANÁLISE CLIMÁTICA

ESTRATÉGIAS A PARTIR DO GRÁFICO DE GIVONI 

OO Gráco Psicométrico de Givoni dene uma área de conforto a partir da qual, 
podemos relacionar estratégias de projeto de modo a criar condições para o 
conforto. A representação do clima local é feita por linhas que representam as 
máximas e as mínimas temperaturas, a partir das quais são obtidas as estratégias 
bioclimáticas recomentadas para a localidade. A carta mostra 12 linhas coloridas 
que representam a faixa das variáveis para cada mês do ano. 

Estratégias a serem aplicadas a partir do gráco: 

-- Conforto (40,47%):  Neste período não há necessidade de nenhum tipo de artifício 
para conforto térmico; 
- Alta inércia térmica e aquecimento solar passivo (17,35%): indicada em períodos 
de abril a dezembro;
- Ventilação natural (16,24%): suciente para manter o conforto térmico de 
novembro a maio;
- Resfriamento mecânico (6,14%): relevante nos períodos do 1º trimestre; 
- - Aquecimento solar passivo (5,14%): indicada entre os meses de junho e setembro.

A estratégia de ventilação natural, alta inércia e resfriamento evaporativo 
representa uma porcentagem anual de 11,44%, sendo indicada em períodos de 
todos os meses do ano. As demais estratégias de projeto recomendadas para a 
localidade de Joinville são pouco expressivas e somam 3,23%. 

AA carta bioclimática para Joinville demonstra que o clima é pouco homogêneo e 
tem estações bem denidas. O período de conforto anual preconizado no 
diagrama é signicativo, mas sofre variação ao longo dos meses, sendo baixo no 1º 
trimestre do ano. De maio a outubro se tem os maiores índices de conforto. A 
necessidade de condicionamento mecânico é recomendada em apenas 6,77% dos 
períodos do ano. Sendo assim, as estratégias de condicionamento passivo 
sobressaem quando se trata do conforto térmico para a localidade. Tem-se o uso de 
altaalta inércia térmica e ventilação como as estratégias passivas mais relevantes para 
o desempenho térmico das edicações em Joinville/SC, sendo que a primeira é 
recomentada num total de 31,39% do período anual e a segunda em 16,80%. 
velocidade média dos ventos é de 6,3 km/h.

Carta Bioclimárica de Joinville
Fonte: http://www.bibliotekevirtual.org

Estratégias Bioclimáticas para Joinville
Fonte: http://www.bibliotekevirtual.org



ANÁLISE DA ROSA DOS VENTOS

Gráco anual: a maior frequência dos ventos é nas 
direções NNE e NE, seguidas das direções ESE e Sul. A 
velocidade dos ventos mais frequente ca entre 0,5 m/s 
e 2,1 m/s e o período anual de calmaria é de 25,88%.

Verão: predominam as direções Este-sudeste (ESE) e Oes-
te-sudoeste (OSO) mantendo uma presença maior de 0,5 
m/s a 2,1 m/s na velocidade dos ventos. O período de cal-
maria nesta estação foi de 21,65%.

Inverno: As direções mais constantes no inverno são a 
Sul (S), a Sudeste (SE) e a Nor-nordeste (NNE). A  
proporção de períodos de calmaria é maior que a do 
verão (27,57%). 

Primavera: Maior incidência a Nordeste e direção 
Estesudeste (ESE). A velocidade dos ventos ca entre 0,5 
m/s e 3,6 m/s e a calmaria chega a 20,89%.

Outono: período de calmaria é o maior em comparação 
com as demais estações (31,97%) e há uma grande pre-
dominância dos ventos com velocidade entre 0,5 m/s e 
2,1 m/s.

Conforme já vericado, a ventilação é uma das 
estratégias para conforto térmico em Joinville, 
sendo que a análise dos seguintes grácos 
impactam diretamente no projeto arquitetônico, 
pois indicam o melhor posicionamento de 
aberturas, a volumetria e orientação de fachadas.

HáHá uma predominância de ventos de origem Leste, 
abrangendo também a origem Norte e o Sul, 
devido à presença da Baía da Babitonga à Leste e a 
Serra do Mar à Oeste. Somente no verão há 
incidência maior de vento nas faces Oeste. 

EEntre o Norte e o Oeste a incidência de ventos é 
muito reduzida, sendo que edicações voltadas 
para NO são as que menos recebem ventilação, e 
as que mais recebem radiação solar no inverno, 
quando o sol está mais inclinado para o Norte. 



VENTILAÇÃO E INSOLAÇÃO
VENTOS

Os ventos predominantes em todas às épocas do ano vem do lado leste, alguns 
meses tendendo ao norte e outros ao sul, devido à presença da Baía da 
Babitonga  à leste. À oeste há pouca incidência de ventos, que apenas surgem 
no outono vindo de noroeste. 

SSendo assim, a técnica de ventilação natural, sugerida pelo gráco de Givoni, 
poderá ser plenamente aplicada neste projeto, visto que sua face principal é 
justamente em leste e demais faces norte e sul. Como não há muito obstáculos 
ao vento, visto que as edicações em geral são de poucos pavimentos, não há 
alteração signicativa na ventilação natural do lote.

INSOLAÇÃO

Sua maior fachada é leste, e suas outras faces menoes são norte e sul.  A fachada oeste está protegida pelo edifício lateral de 10 pavimentos, que serve como barreira 
para o sol no período da tarde, que é a pior incidência solar do dia. Leste é uma boa orientação, visto que pela manhã o sol está mais ameno e, além disso, atentando-se 
para o fato de que o horário de expediende começa as 11h, não há muitas horas de exposição dos funcionários ao sol matutino.

Primavera | 23/09 | 09h

Primavera Verão

Outono Inverno

Primavera | 23/09 | 16h

Outono | 21/03 | 09h

Outono | 21/03 | 16h

Verão | 21/12 | 09h

Verão | 21/12 | 16h

Inverno| 21/16 | 09h

Inverno | 21/06 | 16h



ASPECTOS RELATIVOS AO PROJETO

ASPECTOS RELATIVOS ÀS DEFINIÇÕES GERAIS

Agente de intervenção e seus objetivos

OO terreno é de propriedade do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região. Os recursos nanceiros para 
sua execução serão provenientes em sua totalidade 
do Orçamento da União, após inclusão e aprovação 
da proposta orçamentária no Plano Plurianual (PPA). 

PPara a proposta é realizado um cálculo aproximado 
de área e um orçamento estimado para execução 
do edifício, baseado em projetos anteriores de 
mesmo porte e mesmas necessidades. 

Caracterização do público alvo

OO público alvo são os servidores públicos federais 
que trabalham no órgão, advogados e a população 
em geral residente nas cidades cuja jurisdição está 
sob a competência do juízo de Joinville. 

ASPECTOS ECONOMICOS

PPara uma estimativa de custo foi considerado três 
vezes o valor do CUB médio do estado para 
execução como limite, conforme levantamento de 
custo realizado nas demais obras executadas 
anteriormente.

OO valor do CUB médio no mês de janeiro de 2016 
para o estado de Santa Catarina é de R$1.055,68, 
assim que o limite para o custo do m² está em R$ 
3.167,04. 

Área total construída estimada: 13.000m²
Custo estimado da obra: R$ 41.200.000,00

ASPECTOS TEMPORAIS

EstimadaEstimada em um ano a entrega do projeto 
executivo e complementares e em três anos a 
construção do edifício, dependendo sempre da 
disponibilidade anual de verbas federais e do 
cumprimento do cronograma físico-nanceiro pela 
empresa contratada. 

CCabe mencionar que tanto a empresa de 
elaboração do projeto executivo e 
complementares como a construtora são 
contratados mediante licitação pública na 
modalidade concorrência, conforme Art. 23, "I", "c", 
da Lei 8666/93 (Lei de Licitações). 

AAlém disso, a obra deve ser contratada na forma de 
empreitada integral, cuja denição se encontra no 
Art. 6º, e, da Lei de Licitações, abaixo transcrito:

““e) empreitada integral - quando se contrata um 
empreendimento em sua integralidade, 
compreendendo todas as etapas das obras, 
serviços e instalações necessárias, sob inteira 
responsabilidade da contratada até a sua entrega 
ao contratante em condições de entrada em 
operação, atendidos os requisitos técnicos e legais 
papara sua utilização em condições de segurança 
estrutural e operacional e com as características 
adequadas às nalidades para que foi contratada;”

ASPECTOS RELATIVOS AO DESENVOLVIMENTO 
DO PROJETO:

Denição dos níveis e padrões de 
desenvolvimento pretendidos

SSerá levada em conta a inserção do projeto no 
contexto urbano local, vericando as 
características do bairro e das edicações vizinhas, 
a m de criar uma proposta harmoniosa de 
valorização do prédio e do bairro.

SSerão apresentados todos os desenhos técnicos e 
ilustrativos, em escala adequada, contemplada a 
compreensão do projeto como um todo, 
chegando a nível de anteprojeto, com os seguintes 
itens: diagramas, planta de situação, localização, 
plantas baixas, secções, elevações, perspectivas, 
detalhamento e maquete volumétrica.

MMetodologia e instrumentos de trabalho:

Para elaboração do projeto será levado em conta 
projetos já executados pelo Judiciário Federal, em 
todas as regiões do Brasil, mantendo-se os padrões 
de qualidade, acessibilidade e seguindo os 
programas de necessidades exigido para este 
porte de edicação.

SSerá dividido em três etapas, sendo a primeira a 
análise do local e estudos do programa de 
necessidade, a segunda o lançamento do partido e 
a terceira o desenvolvimento do anteprojeto 
arquitetônico.



PROGRAMA DE NECESSIDADES
OS CAMINHOS DO PROCESSO

Para entender o funcionamento de um edifício 
judiciário, deve-se ter uma base sobre o sistema 
jurídico brasileiro, que abaixo o simplico:

OO procedimento inicia com a apresentação da 
petição inicial, que é a peça processual que instaura 
o processo judicial. Esse documento é apresentado 
no setor de  protocolo geral, onde é instruído, isto é, 
recebe um número, carimbo e numeração, e 
posteriormente  é distribuido para uma vara 
judiciária para realização de todos os 
prprocedimentos necessários, como análises de 
liminares, encaminhamento para citação e 
intimação (ambas realizadas pelo ocial de justiça 
com documento físico), perícias, acareações, 
interrogatórios, etc, e nalmente encaminhado para 
audiência de julgamento. 

Um dos juizes da vara decide o litígio e, se uma das 
partes car insatisfeita, poderá entrar com recurso 
judicial (apelação) e o processo é encaminhado à 
instância superior, no caso, o Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, para novo julgamento.

O QUE MUDA COM O EPROC

CCom a chegada do EPROC, Sistema Eletrônico de 
Processos, houve diversas mudanças na 
conguração do judiciário, principalmente na 1ª 
instância, alterando uxos de trabalho, funções dos 
servidores e enxugando setores inteiros que se 
tornaram ociosos, como o antigo setor de protocolo 
e distribuição de processos, que hoje foi susbtituído 
pelo npelo novo sistema via internet. 

A petição inicial é inserida via internet e a instrução 
e distribuição são realizadas pelo próprio sistema, 
que posteriormente remete o processo à vara para 
os procedimentos cabíveis, sendo praticamente 
tudo realizado via sistema, inclusive o julgamento. 

SSe há recurso de decisão judicial, o processo é 
remetido para 2ª instância também via EPROC, 
sem necessidade de documentos físicos.

CCom a nova lei do EPROC (Resolução nº 17/2010), 
se tornou obrigatório fornecer espaço com 
computadores e scanners para livre acesso de 
advogados, não sendo especicadas as condições 
deste espaço, que em geral está sendo 
posicionado junto à Central de Atendimento, sem 
separação física denida.

PPROGRAMA PROPOSTO

HALL DE ACESSO

Deve haver uma recepção e seguranças e ter 
controle de entrada e saída de pessoas.

AGÊNCIAS BANCÁRIAS

ÉÉ obrigatória a instalação de uma agência da Caixa 
Econômica Federal dentro do edifício, podendo ou 
não ter acesso externo, e opcional um agência do 
Banco do Brasil, que deve possuir caixas 
eletrônicos no local, visto que são os dois bancos 
utilizados em todas as transações do governo 
federal.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

DDeve ter fácil acesso a partir do hall, pois é o setor 
com maior circulação de público externo e deve 
estar próximo às agências do Banco do Brasil e 
Caixa Econômica Federal, ou caixas eletrônicos. A 
Central de Atendimento ao Público compreende os 
seguintes segmentos, que apesar de terem 
trabalhos diferentes, geralmente dividem o mesmo 
espaespaço de trabalho:

• Protocolo geral;
• Central de mandados;
• Perícia;
• Atermação;
• Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);
• Advocacia Geral da União (AGU);
• Assistência Judiciária Gratuita (AJG);
• Defensoria Pública.

ÁREA JUDICIÁRIA (VARAS) 

É a atividade m da instituição e está dividida em 
gabinetes, assessoria, secretaria de vara, 
atendimento e audiências.

Gabinete

GGabinete é a sala em que trabalha o juiz federal. Em 
cada vara trabalham dois juizes federais, o ocial e o 
substituto, portanto há dois gabinetes separados, 
que devem ter acesso direto à sala dos 
assessores/diretores de vara, e ambos devem ter 
acesso à sala de audiências e à secretaria da vara, 
sem ter que utilizar a circulação pública.



PROGRAMA DE NECESSIDADES
Balcão de atendimento

No setor de atendimento deve estar pelo menos um 
funcionário à disposição para atender partes e 
advogados, sanando dúvidas em relação aos  
processos de sua respectiva vara. 

DDeve ter um acesso direto do hall e outro acesso 
interno à secretaria da vara. 

Audiências

A sala de audiências é onde ocorrem os 
julgamentos, acareações, oitivas e interrogações e 
deve ser precedida por uma sala de espera com 
acesso ao hall.

PPode ser utilizado o mesmo espaço para o balcão de 
atendimento ao público e a sala de espera de 
audiências.

Secretaria de vara

AA secretaria é o setor que recebe, analisa e realiza 
todos os procedimentos necessários para o 
andamento do processo, como análises de 
liminares, encaminhamento para citação e 
intimação (ambas realizadas pelo ocial de justiça 
com documento físico) e remete para julgamento 
junto ao juiz federal que preside a vara.

CCAFETERIA

Para atender ao público interno e externo. 
Preferencialmente no pavimento de acesso, 
próximo à central de atendimento ao público.

SEGURANÇA /  MATERIAIS APREENDIDOS / 
DEPÓSITOS  

A sala da segurança deve ter fácil acesso ao hall e 
estar conectada diretamente à sala de materiais 
apreendidos e às salas de depósitos judiciais.

MALOTE / ALMOXARIFADO / DOCAS

OO malote é o setor de recebimento e expedição de 
correspondências, que deve estar próximo ao 
almoxarifado e à sala da segurança. Estes setores 
devem preferencialmente estar localizados no nível 
de acesso, devido à facilidade de acesso direto às 
docas. O acesso externo às docas deve estar 
preferencialmente na via de menor tráfego, para 
não inão interferir no uxo local de automóveis.

ÁREA DE TERCEIRIZADOS

Deve estar próximo à copa central e ao depósito de 
matérias de limpeza e deve conter os seguintes 
espaços:

• Vestiários separados por sexo;
• Refeitório;
• Sala de estar.

ADMINISTRAÇÃO

É constituído pela Diretoria Geral, setor de 
contabilidade e pela área de informática.

BIBLIOTECA / ARQUIVO

Livros de interesse da instituição e documentos 
internos.

AAUDITÓRIO / SALA DE CURSOS / SALA DE APOIO

Para uso da instituição, podendo atender tanto 
público interno quanto externo. Sala de cursos de 
pequeno porte, atendendo de 50 à 100 pessoas, e 
auditório para atender de 250 a 300 pessoas. Esses 
três ambientes devem estar conectados por um 
foyer comum.

ESESTACIONAMENTO

Deve haver estacionamento privativo, 
preferencialmente que comporte 100% dos 
funcionários, sendo exigido como mínimo que 
supra a necessidade de vagas para todo o quadro 
de juízes, assessores, chefes e diretores.

PROPOSTA PARA NOVO QUADRO DE PESSOAL DA SUBSEÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL DE JOINVILLE
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PORTFÓLIO ACADÊMICO

P1 -  Residência Unifamiliar na Vila Assunção 
(2010/2)

Prof. Luis Henrique Haas Luccas

O projeto foi proposto em um terreno de esquina em um 
bairro predominantemente residencial, de casas unifa-
miliares.

P2 - Museu da Cultura Gaucha (2011/1)

Prof. Andrea Machado e Angélica Ponzio

AA palavra-chave escolhida pelo grupo foi por do sol. Essa 
ideia foi utilizada para o projeto de implantação, que 
tem o formato de um sol que se põe em direção do muro 
da Mauá. Os raios de sol formam caminhos que levam ao 
Museu (eixo principal), ao auditório, à área de lazer, e à 
beira do Guaíba, onde há espaço de comtemplação do 
por do sol de Porto Alegre.
NoNo prédio principal do Museu, foi colocado o restauran-
te, no térreo, permitindo tanto o acesso do público inter-
no do museu (visitantes e funcionários) quanto do públi-
co externo. O restaurante ca voltado para o sentido 
oeste, para possibilitar a apreciação do por do sol pelos 
visitantes
O edifício anexo, independente do prédio do museu, 
conta com uma biblioteca / sala de leitura, uma sala de 
cursos - com capacidade para 70 pessoas -, uma peque-
na cafeteria e um auditório.



PORTFÓLIO ACADÊMICO 

P3 -  Complexo Imobiliário de Uso Misto | Av. 
Mauá | Porto Alegre (2012/1)

Prof. Douglas Aguiar e Mauro Defferrari

OO programa proposto para o local busca criar uma área 
mais ativa da cidade, tanto economicamente quanto so-
cialmente, com a projeção de uma edicação única e 
mista, com salas comerciais no térreo, escritórios, aparta-
mentos, e estacionamento, que inicia no 3º pavimento 
da edicação, sendo de utilização mista, tanto para os 
moradores dos apartamentos, quanto para os funcioná
rios dos escritórios e do corporate.
No térreo criou-se um eixo com salas comerciais, que vai 
da Av. Júlio de Castilho até a Av. Mauá, que proporciona 
a vista do principal atrativo da cidade, o Guaíba, e 
também da Praça Edgar Schneider.



PORTFÓLIO ACADÊMICO

P5 -  Terminal Intermodal Glênio Peres (2013/1)

Prof. Betina Martau, Luis Carlos Macchi e Sergio Mar-
ques

A proposta em tela consiste em um projeto de mobilida-
de urbana para área central de Porto Alegre.
Busca-se a integração entre os transportes existentes 
(catamarã, ônibus, trensurb táxis, automóveis) e os 
novos transportes propostos: BRTs e metrô, tendo-se em 
conta o projeto existente para implantação desses 
meios de transporte na cidade. 

P6 - BPERS | Biblioteca Pública do Estado  (2014/1)

Prof. Cláudio Calovi, Glênio Bohrer e Silvio de Abreu
Grupo: Elisa Bicca e Maurício Casado

Escadas e Escadas e rampas amplas convidam o usuário para a praça 
rebaixada, parcialmente coberta e protegida, que dá acesso 
à Biblioteca. A divisão clara em níveis entre espaço público, 
semi-público e privado, facilita o controle de acesso e gera 
maior liberdade visual para quem está no nível da rua.
JuJunto a praça rebaixada estão o auditório, a área para expo-
sições fotográcas, o café, a livraria e a loja e o acesso da Bi-
blioteca Pública (edifício principal).



PORTFÓLIO ACADÊMICO

P7 -  TAPIX | PTEe - Centro do Vinho e Residência para Estudan-
tes no povoado de Gratallops | Priorat | Cataluña (2015/2)

Disciplina cursada na UPC/ETSAV - Barcelona/ESP

Principais conceitos para elaboração do projeto: integração visual do novo 
empreendimento com o povoado local, por sua materialidade, materiais de 
acabamento e volumetria; manutenção das ruas, áreas verdes e percursos 
existentes; e ênfase para as visuais dos vinhedos, que é a principal caracterís-
tica do terreno.
O projeto está composto por quatro edifícios independentes entre si por sua 
função, porém integrados por sua identidade visual e áreas abertas comuns. 
O edifício administrativo, a loja de vinhos, a residência de estudantes e o 
museu estão integrados através da praça central, que serve como conector 
de espaços.



PORTFÓLIO ACADÊMICO

U1 -  Projeto Urbanístico de Intervenção da 
Área Central de Porto Alegre (2012/2)

Prof. Carlos Furtado
Grupo: Elisa Bicca e Rafaela Torres Tomasi

AA proposta de projeto visa à integração das áreas segre-
gadas, dando atenção especial à orla do Guaíba, além de 
facilitar e guiar uxos intensos de pedestres, mas sem 
deixar de valorizar as áreas verdes, que funcionam como 
ilhas de sombra alternando entre os espaços secos de 
circulação e áreas verdes com arvores e bancos para dar 
maior conforto aos usuários.

U2 -  Loteamento do Bairro Novo Passo das 
Pedras em Porto Alegre (2013/2)

Prof. Júlio Vargas e Clarice Maraschin
Grupo: Elisa Bicca, Emilly Caumo, Maria Clezia Quirino e 
Maurício Casado

AA ideias principal nessa área foi preservar a vegetação de 
grande porte existente no local, manter o caráter de ha-
bitação unifamiliar na Rua Mário Meneghetti, aumentan-
do-se a densidade conforme se aproxima da Av. Manuel 
Elias, onde se concentram comércio e serviços do bairro, 
visto ser uma importante avenida da cidade e, além 
disso, por possuir seu principal atrator, a FAPA.



PORTFÓLIO ACADÊMICO

U3 -  Projeto Urbanístico de Intervenção na 
Barra do Ribeiro (2014/1)

Prof. Leandro Andrade e João Rovati
Grupo: Elisa Bicca, Emilly Caumo, Maria Clezia Quirino e 
Maurício Casado

OO grupo desenvolveu uma estratégia de intervenção na 
cidade de Barra do Ribeiro, localizada às margens do 
Guaíba, com inserção de novos equipamentos e usos, 
prevendo seu crescimento e desenvolvimento com qua-
lidade urbana e ambiental de sua paisagem.

U4 -  Projeto Urbanístico de Intervenção na 
Orla do Guaíba em Porto Alegre (2014/2)

Prof. Heleniza Campos e Gilberto Cabral
Grupo: Elisa Bicca, Emilly Caumo e Maria Clezia Quirino 

FForam propostos novos equipamentos urbanos, como 
um auditório, um museu Límnico, a nova Biblioteca Pu-
blica Estadual, o novo prédio da OSPA, uma área de  
marina, o novo museu do trabalho, área para comércio e 
serviços permanentes e temporários e áreas para lazer e 
esportes, além de intervenções diretas na mobilidade 
urbana, gerando uma maior integração das áreas verdes 
dessadessa região da cidade, que hoje estão compartimenta-
das e sem uso
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