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apresenTação

Excelentíssimos senhores desembargadores federais, senhores servidores,

Em cumprimento ao que determina o inciso XL do art. 22 do Regimento Interno desta Corte, apresento o Relatório 
de Atividades de 2009 prestando contas das ações realizadas durante minha gestão e divulgando, em suma, o trabalho 
e nosso esforço na condução do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

O ano de 2009 teve, logo no início, determinante evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ em 
16 de fevereiro, quando foi realizado o 2º Encontro Nacional do Judiciário em Belo Horizonte/MG. No encontro, os tribu-
nais, sob a coordenação do CNJ, traçaram 10 metas de nivelamento que deveriam ser atingidas pelo Judiciário durante o 
exercício, visando proporcionar maior agilidade e eficiência à prestação jurisdicional, melhorando a qualidade do serviço 
e ampliando o acesso à Justiça:

Meta 1 Desenvolver e/ou alinhar planejamento estratégico plurianual (mínimo de cinco anos) aos objetivos 
estratégicos do Poder Judiciário, com aprovação no Tribunal Pleno ou Órgão Especial.

Meta 2 Identificar os processos judiciais mais antigos e adotar medidas concretas para o julgamento de todos os 
distribuídos até 31/12/2005 (em primeiro, segundo graus ou tribunais superiores).

Meta 3 Informatizar todas as unidades judiciárias e interligá-las ao respectivo tribunal e à rede mundial de com-
putadores (internet). 

Meta 4 Informatizar e automatizar a distribuição de todos os processos e recursos.

Meta 5 Implantar sistema de gestão eletrônica da execução penal e mecanismo de acompanhamento eletrôni-
co das prisões provisórias.

Meta 6 Capacitar o administrador de cada unidade judiciária em gestão de pessoas e de processos de trabalho, 
para imediata implantação de métodos de gerenciamento de rotinas.

Meta 7 Tornar acessíveis as informações processuais nos portais da rede mundial de computadores (internet), 
com andamento atualizado e conteúdo das decisões de todos os processos, respeitado o segredo de justiça. 

Meta 8 Cadastrar todos os magistrados como usuários dos sistemas eletrônicos de acesso a informações sobre 
pessoas e bens e de comunicação de ordens judiciais (Bacenjud, Infojud, Renajud).

Meta 9 Implantar núcleo de controle interno.

Meta 10 Implantar o processo eletrônico em parcela de suas unidades judiciárias.

O TRF 1ª Região concentrou todos os esforços necessários na consecução das metas, tendo atingido a quase 
totalidade delas. O resultado foi divulgado no Relatório Final das Metas de Nivelamento do Poder Judiciário Nacional, 
disponível em http://www.cnj.jus.br.

Foram integralmente cumpridas as metas 1, 3, 4, 7, 9 e 10 e parcialmente cumpridas as demais, cabendo destacar 
que a Meta 5 mais interessava à Justiça estadual, encarregada das execuções penais, e que, em relação à Meta 8, houve 
o integral cadastramento dos juízes no Bacenjud e no Infojud. 
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Tiveram maior destaque as Metas 1, 2 e 10. 

A Meta 1 — alinhar planejamento estratégico plurianual (mínimo de cinco anos) aos objetivos estratégicos do Po-
der Judiciário, com aprovação no Tribunal Pleno ou Órgão Especial — foi alcançada por meio da Resolução/Presi 600-27, 
de 17 de dezembro de 2009, que aprovou o novo planejamento estratégico do TRF 1ª Região. Por meio do Comitê Re-
gional (composto por representantes do Tribunal e das Seções Judiciárias) e do Comitê Institucional – Planej (composto 
por representantes das áreas do Tribunal), com o auxílio do Centro de Estudos e Apoio à Gestão Organizacional – Cenag, 
além da participação da Consultoria da Fundação Getúlio Vargas – FGV, foi elaborado o Plano Estratégico da Primeira Re-
gião — disponível na intranet —, no qual estão registrados a visão, os valores, as diretrizes, os objetivos organizacionais, 
os indicadores, as metas e os programas para o período de 2010 a 2014, aprovados na sessão do dia 10 de dezembro da 
Corte Especial Administrativa.

Em relação à Meta 2 — identificar os processos judiciais mais antigos e adotar medidas concretas para o julgamen-
to de todos os distribuídos até 31/12/2005 (em primeiro e segundo graus ou tribunais superiores) —, meta com o maior 
grau de dificuldade de cumprimento e de maior interesse e reflexo social, foram realizadas várias ações para divulgação  
do conteúdo e motivação dos magistrados e servidores, tendo sido distribuído todo o material promocional, promovi-
da uma videoconferência com a participação da Corregedoria-Geral e de magistrados de todas as Seções e Subseções 
Judiciárias e editada a Portaria Conjunta 1/2009, da Presidência, da Corregedoria-Geral e da Coordenação dos Juizados 
Especiais. Quanto à segunda instância, foram distribuídos aos desembargadores federais os dados consolidados pela 
Divisão de Estatística do Tribunal, para suas específicas estratégias de cumprimento da Meta 2. Também foi realizada a 
Semana da Conciliação com foco específico nos processos da Meta 2, tendo o Tribunal disponibilizado, em seu site, o 
serviço “Quero Conciliar”, pelo qual as partes acionavam os juízos com a intenção de conciliar.

O resultado final da Meta 2 é o seguinte:

Processos inicialmente 
pendentes

Processos julgados 
em 2009

Processos pendentes 
em 31/12/2009

Percentual de cumprimento 
da meta

126.770 66.389 60.381 52%

No que se refere à Meta 10 — implantar o processo eletrônico em parcela de suas unidades judiciárias —, o Tri-
bunal já contava com o sucesso dos sistemas virtuais do Juizado Especial e das Execuções Fiscais no Distrito Federal, 
contudo mobilizou integralmente os recursos materiais e humanos e a Secretaria de Tecnologia da Informação – Secin 
para, em cumprimendo à determinação do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho da Justiça Federal – CJF e em 
materialização do previsto na Lei 11.419/2006, desenvolver o novo processo digital da Primeira Região para a primeira e 
segunda instâncias, sistema que aproveitou os êxitos dos sistemas já existentes, objetivando abarcar também os JEFs e 
as execuções virtuais. O sistema, que recebeu o nome de e-Jur – Processo Digital da Primeira Região, representa um dos 
projetos de maior relevância iniciados em 2009.

Em relação à atividade jurisdicional, foram distribuídos aos órgãos colegiados do Tribunal 118.398 processos.  
Realizaram-se 636 sessões de julgamento, todas taquigrafadas, de que resultaram o julgamento de 76.098 feitos e a pu-
blicação de 79.364 acórdãos.

No primeiro grau, foram distribuídos 486.377 processos — demanda 1,27 vezes superior à de 2008 (382.164) — e 
julgados 284.624. Apesar da expressividade desses quantitativos, as varas encerraram o ano com o total de 1.337.018 fei-
tos em tramitação. Nos Juizados Especiais Federais, foram recebidos 390.619 processos e julgados 383.696, encerrando-
se o ano com 616.928 feitos em tramitação.
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Na Presidência, foram proferidos decisões e despachos em 12.920 processos, tendo o presidente também rece-
bido do presidente do Supremo Tribunal Federal a incumbência de cumprir a decisão de desintrusão da terra indígena 
Raposa Serra do Sol, em Roraima, conforme adiante exposto em tópico específico.

A Vice-Presidência, por sua vez, determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal de elevada quantidade de 
agravos de instrumento que se encontravam sobrestados.

Todos os recursos extraordinários admitidos — à exceção dos referentes a processos criminais e a processos si-
gilosos — foram remetidos eletronicamente ao STF, sendo que, desde agosto, também têm sido remetidos processos 
em formato digital ao STJ, enviando a Coordenadoria de Registros e Informações Processuais – Corip àquele Tribunal, no 
período de agosto a dezembro, 826 processos.

A Coordenação dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região acompanhou a realização dos 11 Juizados 
itinerantes, em que foram contempladas as Seções Judiciárias dos Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Mara-
nhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Rondônia e Tocantins, sendo atendidas 17.687 pessoas, realizadas 11.028 audiências 
e julgados 11.233 processos.

No prosseguimento das ações dos projetos de conciliação, foram encaminhados vários processos que resultaram 
em 61,06% de acordos nas matérias previdenciárias.  Em relação aos processos do sistema financeiro da habitação,  foram 
preparados e encaminhados 1.303 processos, realizadas 982 audiências e realizados 342 acordos.

A Coordenadoria de Execução Judicial processou e pagou 12.332 precatórios e 212.306 requisições de pequeno 
valor – RPVs, contemplando 308.481 beneficiários diretos. Para a realização destes pagamentos, foi executada a impor-
tância de R$ 4.047.525.136,92 (quatro bilhões, quarenta e sete milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, cento e trinta e 
seis reais e noventa e dois centavos). Merece destaque, ainda, a modernização empreendida pela Coordenadoria com 
a automatização integral das rotinas e a certificação digital, permitindo que, a partir do fim de junho, as RPVs não mais 
fossem feitas em papel na Primeira Região.

A Corregedoria-Geral, por sua vez, em cumprimento às suas competências regimentais, emitiu vários provimentos, 
em especial o Provimento Geral, tendo realizado, ainda, correições gerais ordinárias e extraordinárias nas Seções e Subse-
ções Judiciárias da Primeira Região. As 14 Seções e 42 Subseções Judiciárias foram contempladas no biênio 2008/2009.

Importante destacar a aposentadoria dos desembargadores federais Antônio Ezequiel da Silva, então vice-presi-
dente, Carlos Fernando Mathias de Souza, convocado para os STJ desde agosto de 2007, e Antônio Sávio de Oliveira Cha-
ves. Em março, tomou posse o desembargador federal Antônio de Souza Prudente no cargo de vice-presidente do Tribu-
nal e foram empossados, como desembargadores, o juiz federal Reynaldo Soares da Fonseca, em abril, e a juíza federal 
Ângela Maria Catão Alves, em novembro. O desembargador federal Fernando da Costa Tourinho Neto foi empossado na 
função de coordenador dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região, também em novembro, e o desembargador 
Leomar Barros Amorim de Sousa foi convocado para compor o Conselho Nacional de Justiça desde outubro de 2009.

No primeiro grau, tomou posse no cargo de juiz federal substituto Paulo Cesar Lopes na Seção Judiciária do Estado 
de Mato Grosso e adquiriram vitaliciedade 32 magistrados.

A Escola de Magistratura Federal da Primeira Região – Esmaf, sob a direção do desembargador federal Hilton Queiroz, 
promoveu diversos eventos, entre os quais a Jornada Jurídica do 20º Aniversário do Tribunal, a I Jornada de Direito Tributário, 
o I Fórum Ambiental Internacional da Magistratura Federal na Amazônia, organizado em parceria com a Seção Judiciária do 
Estado do Amazonas, a I Jornada de Direito Civil e Processual Civil, na cidade de Salvador/BA, a I Jornada de Direito Previden-
ciário, na cidade de Belo Horizonte/MG, a I Jornada de Planejamento e Gestão, na cidade de Boa Vista/RR.

Ciente o Tribunal da importância das parcerias com instituições de ensino superior como instrumento de amplia-
ção do acesso aos serviços dos Juizados, foi aumentado o número de postos avançados dos JEFs (PAV-JEF). Em 2009, fo-
ram instalados os postos avançados em Ceilândia/DF, em Juiz de Fora/MG e em de Parnaíba/PI e expandida abrangência 
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do PAV de Viçosa/MG, que passou a atender a mais 19 municípios do interior mineiro. Também foi instalado o Núcleo de 
Advocacia Voluntária na Seção Judiciária do Estado do Piauí.

Na busca dos meios para atender aos anseios dos magistrados e servidores, foram firmados 4 convênios com vistas 
ao financiamento habitacional, nas modalidades aquisição e construção de imóveis, com condições diferenciadas e taxas 
reduzidas, a saber: com a Caixa Econômica Federal, com o Crédito Imobiliário do Banco do Brasil, com a Associação de 
Poupança e Empréstimo – Poupex e com a Fundação Habitacional do Exército – FHE.

Também foram firmados convênios com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal para obtenção de re-
cursos destinados à aquisição de material permanente, modernização das instalações, capacitação de recursos humanos, 
mão de obra de informática e de apoio administrativo e para a construção da nova sede do Tribunal. 

A Primeira Região, no exercício de 2009, foi contemplada com créditos da ordem de R$ 1.758.699.095,80, consi-
derando-se aí os créditos inicialmente consignados e os créditos adicionais e excluindo-se desse montante os valores 
relativos a precatórios e requisições de pequeno valor. A execução orçamentária da Primeira Região foi superior a 99,49%, 
enquanto no Tribunal alcançou 99,75% dos recursos. Como ferramenta de apoio às atividades de planejamento e execu-
ção orçamentária e financeira, foi implantado o Sistema de Controle de Execução Orçamentária – CEO, que automatizou 
os procedimentos de acompanhamento da execução orçamentária. Cabe esclarecer que, ao longo do exercício, foram 
editadas resoluções pelo CNJ e pelo CJF que afetaram a metodologia e a rotina do controle e da execução orçamentária.

Com a aprovação do realinhamento administrativo, foram implementadas mudanças na estrutura dos Juizados 
Especiais Federais,  equiparando-a à das outras varas e, assim, os JEFs passaram a contar com 20 servidores e 11 funções 
comissionadas. Antes, o número de servidores e de funções nos Juizados era de 14 e 9, respectivamente.

No que diz respeito à atuação dos órgãos colegiados administrativos do Tribunal, reuniram-se em 51 sessões, com 
o julgamento de 298 processos administrativos.

Na busca da melhoria da prestação jurisdicional, foram realizadas as seguintes ações pela área de tecnologia da 
informação.

Implantação da numeração única – O Tribunal adaptou seus sistemas processuais para adequá-los à padroniza-
ção do número dos processos nos órgãos do Poder Judiciário, em conformidade com o disposto na Resolução 65, de 
16/12/2008, do CNJ. A partir de 1º de janeiro de 2010, o número original recebido pelo processo será utilizado por todas 
as instâncias nas quais tramitar, passando a numeração de 15 para 20 dígitos. A medida visa facilitar o acesso do cidadão 
às informações sobre a tramitação dos processos em todas as instâncias da Justiça (federal, estadual, eleitoral, do trabalho 
e militar) e nos Tribunais Superiores.

Implantação do Sistema de Processo Judicial Digital nas varas de execução fiscal (PJD-EF) – Esse sistema possibili-
tará a realização de atividades relacionadas à virtualização de processos, tais como: autuar processos para tramitação em 
meio digital; realizar a tramitação virtual de processos; possibilitar a assinatura digital de peças processuais dos documen-
tos; possibilitar a juntada de peças processuais aos autos.

Implantação do sistema de relatórios estatísticos “Transparência em Números” – Sistema desenvolvido para divulgar, 
na rede mundial de computadores, os dados estatísticos dos órgãos judiciais de primeiro e segundo graus, conforme Reso-
lução CJF 57/2009 e Provimento da Corregedoria-Geral do CJF 2/2009. O sistema garante ainda o cumprimento do art. 37 
da Lei Orgânica da Magistratura, que dispõe que os tribunais devem publicar mensalmente dados estatísticos da produção 
de cada magistrado. Dessa forma, o sistema do Tribunal disponível na internet possibilita a busca de informações de forma 
precisa, como a quantidade de processos sob responsabilidade do magistrado na primeira e segunda instância e a pro-
dutividade dos órgãos. Cabe ressaltar que o TRF 1ª Região foi o primeiro dos cinco Regionais a finalizar o que determina a 
resolução e que as grandes vantagens desse novo modelo para o jurisdicionado são a transparência e a rapidez. 
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Ampliação e modernização do Sistema de Peticionamento Eletrônico – e-Proc – Permite ao jurisdicionado enca-
minhar à Justiça Federal da Primeira Região petições via internet.

Disponibilização de novas ferramentas no Sistema de Citações e Intimações Eletrônicas (e-Cint) – As ferramentas, des-
tinadas exclusivamente aos processos do JEF Virtual do Tribunal, permitiram aos usuários navegação mais fácil e eficiente.

Entre as melhorias internas, visando à obtenção de maior eficiência, controle e redução de custos operacionais, 
destacam-se as seguintes implantações de sistemas e tecnologias desenvolvidas pela área de tecnologiada informação.

Tecnologia de voz sobre IP (VoIP) – Utiliza a infraestrutura de rede de dados existente, reduzindo de forma significa-
tiva os custos com ligações interurbanas e gerando, por consequência, grande economia de recursos financeiros destina-
dos à contratação de telecomunicações no Tribunal e nas Seções e Subseções Judiciárias integrantes da Primeira Região. 
Esta tecnologia possibilita ligações interurbanas não tarifadas para os 14 estados, 1 Seção e 5 Subseções Judiciárias.

Sistema de Transportes (Sistra) – Permite maior agilidade e otimização da demanda pelo atendimento de requi-
sição de veículos.

Sistema de Afastamento de Magistrados (e-Siam) – Permite a realização de todas as atividades relacionadas a 
afastamento de magistrados, desde a solicitação até a autorização de afastamento por meio de assinatura digital, bem 
como a geração de relatórios.

Sistema de Autorização de Viagem a Serviço (e-AVS) – Permite a realização de todas as atividades relacionadas a 
viagens a serviço, desde a solicitação até a autorização de despesa por meio de assinatura digital, bem como a devida 
prestação de contas da aplicação do recurso recebido pelo favorecido.

Sistema Virtual de Calendário Forense (e-Calendário) – Permite o lançamento de datas de suspensão de expedien-
te e de prazo, por determinação legal ou regimental, no Tribunal, nas Seções e nas Subseções Judiciárias.

Dando continuidade ao projeto TRF Socioambiental, cujo objetivo é diminuir os impactos ambientais negativos 
gerados pelas atividades institucionais do Tribunal, foram adotadas estratégias específicas, como gestão ambiental dos 
resíduos produzidos, mediante coleta seletiva; estímulo ao uso eficiente dos bens públicos e dos recursos naturais; ra-
cionalização dos gastos institucionais, inclusão de critérios de sustentabilidade nos processos licitatórios e contratações 
públicas e estímulo à inclusão social.

Entre as ações vinculadas a esse projeto, podem-se destacar a realização da Conferência Brasil-França: na defesa 
legal do meio ambiente, com a participação da representante do Ministério da Ecologia, da Energia, do Desenvolvimento 
Sustentável e da Organização Territorial da França, primeira-conselheira Sabine Saint-Germain, e a entrega ao presidente 
da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do abaixo-assinado, com mais de um milhão de assinaturas, que pede o fortaleci-
mento da defesa do meio ambiente.

O Diário da Justiça Federal da Primeira Região – e-DJF1, criado há dois anos, passou a ser consolidado, editado, dis-
ponibilizado e publicado pela Imprensa Nacional, após acordo de cooperação técnica firmado em 07/07/2009 entre os 
mencionados órgãos, sem custo para o Tribunal. O acordo traz ganhos substanciais para o jurisdicionado, haja vista o fato 
de a Imprensa Nacional dispor de infraestrutura tecnológica apropriada para abrigar e publicar matérias oficiais de forma 
eficaz e automatizada, contar com profissionais especializados na área, além de ter ampliado as formas de busca no diário 
e de ter melhorado a rapidez de acesso às edições.

Outro grande projeto de 2009, em parceria com os demais TRFs e com o CJF, foi o Sigjus – Sistemas Integrados de 
Gestão da Justiça Federal, que tem o objetivo de unificar os sistemas administrativos da Justiça Federal — Tribunal, Seções e 
Subseções Judiciárias das cinco Regiões — para que trabalhem de forma integrada, realizando os mesmos procedimentos. 
Para a implantação desse projeto e colheita de boas práticas, todas as Seccionais foram visitadas e, no Tribunal, todas as uni-
dades administrativas participaram ativamente das atividades de mapeamento. Posteriormente os responsáveis designados 
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continuaram realizando outras atividades relativas à análise e validação dos processos de trabalho. A rotina “gerenciar férias” 
foi escolhida pelo CJF como projeto-piloto para discussão das “boas práticas”.

A área de comunicação social estabeleceu metas anuais baseadas na Resolução 85/CNJ, de 08/09/2009, com vistas a 
dar transparência às ações do Tribunal, Seções e Subseções Judiciárias. Assim, a equipe de comunicação social promoveu a 
imagem do Tribunal perante o público interno e a sociedade, por meio de matérias veiculadas em vários tipos de mídia.

A Revista do Tribunal, criada com o objetivo de divulgar a jurisprudência da Corte, teve, ao longo dos anos, seu 
conteúdo ampliado. As 11 edições anuais divulgaram decisões da Corte expressas em acórdãos (inteiros teores), decisões 
monocráticas, julgamentos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais e da Turma Nacional de Uniformização 
de Jurisprudência, além de artigos especializados que refletem a produção intelectual do meio jurídico e entrevistas. 
Dando continuação ao trabalho iniciado em 2008, foi elaborado o índice anual das edições da Revista referente ao ano 
de 2008, com o objetivo de facilitar o acesso às matérias publicadas.

A Biblioteca teve merecido reconhecimento de seus esforços com o projeto Implantação da Rede de Bibliotecas 
da Justiça Federal, sendo uma das vencedoras do prêmio Destaque Institucional.

A Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação, responsável pela publicidade da jurisprudência do Tribunal 
e pela preservação documental, realizou a conclusão da obra A Constituição no atual entendimento dos Tribunais Federais, 
revisada e diagramada pela Divisão de Produção Editorial do Tribunal. Deu, ainda, seguimento às atividades de descarte, 
promovendo o 6º descarte de documentos e processos administrativos e 2º descarte de autos judiciais findos. Participou, 
também, dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Resgate da Memória da Justiça Federal na Primeira Fase, para 
elaborar publicação que resgata a história da Justiça Federal no período de 1890 a 1937.

O Tribunal de Contas da União – TCU, em 23/04/2009, expediu o Relatório de Fiscalização 108/2009, que detectou 
irregularidades graves na execução do Contrato 58/2007, todas com recomendação de paralisação da obra da nova sede 
do Tribunal. Diante disso, foi determinada a suspensão da execução até decisão final do TCU ou do CNJ. Em 22 de maio 
de 2009, dando cumprimento ao Termo de Compromisso (firmado entre o CNJ, a Procuradoria-Geral da República – PGR 
e o Tribunal), foi expedido o Termo de Anulação 1/2009, pelo qual ficou anulada a Concorrência 2/2007 e o Contrato 
58/2007. Ainda em atendimento ao Termo de Compromisso, foi elaborado, em 3 de julho de 2009, o novo Plano de Tra-
balho para a obra, aprovado pelo CNJ em 19 de novembro. Assim, por meio de pregão presencial, foi assinado, em 30 de 
dezembro, o Contrato 110/2009 com a empresa Tecnologia em Construções Ltda. – Tecon, em substituição ao extinto 
Contrato 58/2007, gerando economia ao erário.

Ainda no âmbito das fiscalizações, a Resolução/Presi 600-007 foi alterada pela Resolução/Presi 600-21 de 04/11/2009, 
a fim de vincular a Secretaria de Controle Interino – Secoi diretamente à Presidência, com o objetivo de proporcionar 
maior abrangência e independência funcional à área de controle interno. 

Em 2009 consolidou-se o novo formato de auditoria de gestão, no qual a equipe de auditoria formulou e desen-
volveu um projeto, consistente no Roteiro de Trabalho de Auditoria de Gestão e Sistema do Relatório de Auditoria de 
Gestão (Sisrag). Trata-se de uma inovação, pois ambos contribuíram tanto para a padronização, execução e consolidação 
de procedimentos no processo de auditoria de gestão quanto para o aperfeiçoamento do processo de fiscalização pelos 
controles internos do Tribunal e das Seccionais.

A Gráfica do Tribunal mudou-se para prédio próprio, sendo adaptada e reformada para receber a equipe e os novos e 
modernos equipamentos gráficos, conferindo-se maior celeridade à impressão de livros, revistas e demais publicações do Tri-
bunal, além de se garantir à equipe de trabalho mais proteção à saúde e maior conforto para trabalhar. Entre os trabalhos de 
produção editorial, destacam-se: Presidentes do TRF 1ª Região – 1989-2009; A Constituição no atual entendimento dos Tribunais 
Federais; Argumento; Cartilha semente cidadã; I Jornada de estudos de direito processual penal; Série Insignes 22.
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De modo a atender às necessidades das diversas áreas do Tribunal, o Cenag desenvolveu estudos e preparou as 
propostas de realinhamento administrativo do Tribunal e da primeira instância da Primeira Região, aprovadas por meio 
da Resolução/Presi 600-007 e da Resolução/Presi 600-08, ambas de 13/03/2009, possibilitando-se dotar as unidades de 
melhor estrutura para a consecução de suas atividades.

Para a melhoria das instalações nos diversos prédios que acomodam o Tribunal e nas Seções e Subseções Judiciá-
rias, foram alocados recursos a fim de atender às diversas necessidades da Primeira Região e propiciar atendimento digno 
aos jurisdicionados e condições de trabalho adequadas aos magistrados e servidores.

Quanto ao Pro-Social, onde o volume de recursos investidos na rede hospitalar é expressivo, foi contratada a Em-
presa Audicare – Consultoria e Auditoria e Gestão em Saúde Ltda. para a prestação de serviços de assessoramento técnico, 
auditorias médico-hospitalares e correlatos. A consultoria teve o objetivo de manter o controle de internações, a redução 
de custos sem perda da qualidade, a transparência na gestão e a celeridade dos pagamentos aos credenciados. Já no pri-
meiro mês, o Programa economizou R$ 90.000,00 com a auditoria sobre internações e procedimentos ambulatoriais.

A parceria com a Empresa Benner, vencedora da licitação, visou ao fornecimento de licença de uso, instalação e 
adequação relativo ao novo sistema do Pro-Social. Por meio desse sistema, será disponibilizado o prontuário eletrônico, 
que permitirá eficiente controle dos exames e procedimentos realizados.

Cinco servidores tomaram posse, todos aprovados no 4º concurso público destinado ao provimento de cargos do 
quadro de pessoal do TRF e das Seccionais. 

Foi desenvolvido estudo e encaminhada ao CJF proposta de ampliação do quadro permanente de pessoal da 
Justiça Federal da Primeira Região — área meio — da primeira e da segunda instâncias, bem como proposta de amplia-
ção da área de tecnologia da informação e comunicação que objetiva substituir os terceirizados, estagiários e requisita-
dos que hoje atuam nessa área, com a solicitação de criação de 433 cargos. Essa solicitação tem por base a Resolução 
90/2009 – CNJ, que determina que cada Tribunal deve constituir quadro permanente de profissionais da área de TIC, 
substituindo, gradativamente, a força de trabalho terceirizada.

Também foram desenvolvidos estudos encaminhados ao CJF com o objetivo de obter para a Primeira Região o maior 
número de varas federais criadas pela Lei 12.011/2009, para tanto valendo-se o Tribunal dos elementos que compõem o índi-
ce de carência de varas e dados relativos às questões estratégicas da área de fronteira, questões ambientais e agrárias.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Tribunal deu prosseguimento ao Programa de Concessão de Bolsas de Estudos 
para Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, tendo sido concedidas 35 bolsas de estudos, que totalizaram R$ 127.461,00. O 
valor máximo concedido por servidor foi de R$ 3.780,00.

A Unicorp foi responsável pelos cursos externos, internos e à distância (EAD) realizados pelo Tribunal, tendo capacitado 
1.958 servidores, o que representou um incremento de 38% em relação ao ano de 2008. Entre os cursos oferecidos, destacam-
se o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa e o Curso de Direito Tributário. Entre os cursos realizados em caráter obri-
gatório, por força da Lei 11.416/2006, destacaram-se o Curso de Segurança Institucional – CSI e os cursos gerenciais.

A parceria firmada com o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e este Tribunal, para apoio à contratação de 
estagiários, tornou possível recrutar e selecionar estagiários por meio de um processo seletivo mais amplo e impessoal.

A Secretaria Judiciária – Secju implantou significativas melhorias em 2009, entre as quais se destaca a moderniza-
ção dos procedimentos das coordenadorias processantes e da área de protocolo e distribuição, sendo disponibilizado na 
internet o Portal de Informações Processuais da Corip. Destacam-se também a criação do Siman – Sistema de Controle 
de Mandados, bem como a retirada de autos em carga e para cópia, que passou a ser realizada eletronicamente.

A Secju, por meio da criação da Comissão de Acompanhamento e Padronização do Sistema Juris (Portaria/Presi 
600-170, de 01/06/2009), deu início a um trabalho conjunto entre gabinetes, Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Secretaria Judiciária, em prol da modernização e da padronização do sistema Juris.
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Foram protocoladas 204.131petições no Tribunal, incluindo-se aí as recebidas por meio eletrônico e pelo protocolo 
descentralizado.

Em busca de celeridade e economicidade nas contratações/aquisições, o Tribunal aderiu a atas de registro de 
preços de outros órgãos, objetivando a verificação de contratações mais vantajosas para o Tribunal. Também foram solici-
tadas adesões por parte de outros órgãos, o que demonstra a grande eficácia do procedimento. A Comissão Permanente 
de Licitação priorizou a realização de pregões presenciais, modalidade de licitação que amplia a competição entre os 
interessados no certame em todo o território nacional, promovendo uma efetiva disputa de preços e garantindo maior 
transparência e maiores vantagens nas contratações.

Por fim, destaco o cumprimento da determinação do Exmo sr. ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, 
que encarregou o presidente do TRF 1ª Região de dar cumprimento à decisão daquela Corte proferida na PET 3388/2009, 
efetivando a extrusão dos não índios da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Os trabalhos foram iniciados em 
Boa Vista/RR, no dia 31/03/2009, tendo sido realizadas várias reuniões, deslocamentos para inspeções e tratativas exter-
nas necessárias ao cumprimento da decisão, cujo prazo para saída voluntária dos não índios fora fixado em 30 dias. Nesse 
contexto foram estabelecidos planos e ações para a  execução a partir de 1º de maio. Ocupavam a área 58 unidades 
familiares constituídas por não índios e por não índios casados/conviventes com índios (as), dos quais cerca de 30 ocu-
pavam casas nas diversas vilas existentes na extensa região, havendo, ainda, cinco empresas de rizicultores, responsáveis 
pela totalidade da produção do Estado e pela exportação até para o exterior (Venezuela e Guiana Francesa). As reuniões 
envolveram todos os integrantes das unidades familiares que ocupavam a terra indígena e, em suma, os seguintes atores: 
o governador do Estado de Roraima, senadores, deputados federais e estaduais, o prefeito de Boa Vista/RR, o Cônsul da 
Venezuela em Boa Vista, as associações indígenas CIR – Conselho Indígena de Roraima e Sodiur – Sociedade de Defesa 
dos Indígenas Unidos de Roraima, congregando índios das etnias macuxi, ingarikó, taurepang e wapixana, autoridades 
do Poder Executivo federal no Estado (Exército Brasileiro, Funai, Incra, SPU, DPF e Ibama), o Instituto de Terras de Roraima 
Iteraima, os posseiros, seus advogados e representantes, arrozeiros empresários e autoridades eclesiásticas. Houve tam-
bém intenso trabalho com os profissionais do direito da AGU, Funai, Incra, Iteraima, Ibama e Ministério Público Federal, 
além do representante da Casa Civil da Presidência da República, resultando em diversas viagens, aéreas e terrestres, ao 
interior da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, num total de 16 (no período de 31/4 a 14/6), inclusive com utilização de 
helicóptero militar do Exército Brasileiro e de viaturas da Polícia Federal até as fronteiras com a Venezuela e com a Guiana 
Francesa. Importante destacar que foram obtidas, com o Prefeito Municipal de Boa Vista, 30 casas populares para distri-
buição aos posseiros retirados da área indígena, bem como áreas de assentamento rural do Iteraima, o Instituto de Terras 
de Roraima. Por fim, ressalta-se o trabalho de apaziguamento na área da Raposa Serra do Sol e em outras áreas destinadas 
aos assentamentos dos retirados da referida reserva, pois havia disputas entre indígenas e não índios.

Estas são algumas das muitas realizações relevantes deste Tribunal no ano de 2009, pelas quais agradeço a todos 
os meus colegas desembargadores federais membros desta Casa, aos juízes federais da Primeira Região, ao corpo diretivo 
e aos servidores da Justiça Federal.

Brasília, 30 de março de 2009.

Desembargador federal Jirair Aram Meguerian 
Presidente
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Presidente do Tribunal participa de sessão solene no Supremo Tribunal Federal

Abertura do Ano Judiciário de 2009 no STF.

O presidente do Tribunal, desembargador federal Jirair 
Aram Meguerian, compareceu, no dia 2 de fevereiro, à ses-
são solene de abertura do Ano Judiciário de 2009, no Salão 
Branco do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia contou 
com a presença, entre outras autoridades, do ministro da Jus-
tiça, Tarso Genro, representando o presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, do procurador-geral da República, 
Antônio Fernando Souza, do advogado-geral da União, José 
Antônio Dias Toffoli, e dos presidentes do Supremo Tribunal 
Federal, ministro Gilmar Mendes, do Superior Tribunal de Jus-
tiça, ministro César Asfor Rocha, do Tribunal Superior do Tra-
balho, ministro Rider Nogueira de Brito, e do Superior Tribunal 
Militar, general Flávio de Oliveira Lencastre.

Realinhamento administrativo da Primeira Região
Diante da impossibilidade de ampliação imediata do 

quadro de pessoal do Tribunal e das Seções e Subseções 
Judiciárias e considerando a desocupação das funções 
comissionadas de executantes de mandados, em razão 
da integralização do plano de cargos, ocorreu, no âmbito 
da Primeira Região, a redistribuição das referidas funções, 
possibilitando uma melhoria na estrutura administrativa.

A partir das sugestões recebidas e da realidade vi-
venciada na Primeira Região, o presidente do Tribunal, 
Jirair Aram Meguerian, estabeleceu algumas prioridades 
para a alocação de novas funções comissionadas:

Na primeira instância:

reforço das varas federais;��

equiparação da estrutura das varas de JEF com a das ��
demais varas;

reforço para as Turmas Recursais dos JEFs;��

reforço dos JEFs adjuntos cíveis e dos JEFs autôno-��
mos nas Subseções Judiciárias;

reforço na administração das Seções Judiciárias e ��
das Subseções Judiciárias com duas ou mais varas.

No Tribunal:

reforço para os gabinetes dos desembargadores fe-��
derais;

reforço para a Esmaf, Coger e Cojef;��

recomposição das funções comissionadas FC-05 da ��
área administrativa do Tribunal, que foram rebaixa-
das para FC-04 em 2002;

reforço para a área cartorária;��

reforço da área de engenharia, que também se en-��
carrega das obras nas Seções e Subseções Judiciá-
rias.

Atendidas essas prioridades iniciais com parte dos 
recursos da GAE, procurou-se incrementar as áreas adminis-
trativas do Tribunal e das Seções Judiciárias, uma vez que a 
expressiva maioria possui grande volume de trabalho.

Nova composição do Tribunal
A composição do Tribunal foi alterada com a aposentadoria, em 29/01/2009, do desembargador federal Antônio 

Ezequiel da Silva; em 24/03/2009, do desembargador federal Carlos Fernando Mathias de Souza e, em 08/06/2009, do 
desembargador federal Antônio Sávio de Oliveira Chaves. 
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Tomou posse, no dia 23 de abril, o novo integrante do Tribunal, desembargador federal Reynaldo Soares da Fonseca. 
O magistrado foi eleito pelo critério de merecimento, em 18 de fevereiro, e ocupa a vaga deixada pelo desembargador 
federal Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, que se aposentou em agosto de 2008.

Também tomou posse no Tribunal, em 19 de novembro, a desembargadora federal Ângela Maria Catão Alves, indicada 
pelo critério de antiguidade para a vaga decorrente da aposentadoria do desembargador federal Antônio Ezequiel da Silva.

Presidente acompanha desocupação da reserva indígena Raposa Serra do Sol
O presidente do TRF 1ª Região foi encarregado de dar cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal proferi-

da na PET 3.388/2009, efetivando a extrusão dos não índios da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima.

Assim, a Presidência designou, para auxiliar nos trabalhos, os juízes federais Lincoln Rodrigues de Faria, da 1ª Vara 
da Subseção Judiciária de Uberlândia, em função de auxílio à Presidência, e Reginaldo Márcio Pereira, da 5ª Vara da Seção 
Judiciária do Estado do Amazonas. Não foi designado nenhum magistrado da Seção Judiciária do Estado de Roraima para 
que não se inviabilizasse, no futuro, a tramitação de feitos porventura instaurados para questionar atos da extrusão, haja 
vista a possibilidade de alegação de impedimento dos juízes federais locais.

Reunião com indígenas na Vila Surumu, 
terra indígena Raposa Serra do Sol/RR.

Reunião na Funai, em Boa Vista/RR, com 
superintendentes da Polícia Federal e da Funai.

Os trabalhos foram iniciados em Boa Vista/RR, no dia 31 de março, tendo sido realizadas várias reuniões, desloca-
mentos para inspeções e tratativas externas necessárias ao cumprimento da decisão, em que se fixou o prazo para saída 
voluntária dos não índios em 30 dias. Nesse contexto, foram estabelecidos planos e ações para a execução a partir de 1º 
de maio.

Ocupavam a área 58 unidades familiares constituídas por não índios e por não índios casados/conviventes com ín-
dios, dos quais cerca de 30 ocupavam casas nas diversas vilas existentes na extensa região, havendo, ainda, cinco empresas 
de rizicultores, responsáveis pela totalidade da produção do estado, que exportavam até para a Venezuela e Guiana.

As reuniões envolveram todos os integrantes das unidades familiares que ocupavam a terra indígena e, em suma, os 
seguintes atores: o governador do estado de Roraima, senadores, deputados federais e estaduais, o prefeito de Boa Vista, 
o cônsul da Venezuela em Boa Vista, as associações indígenas CIR – Conselho Indígena de Roraima e Sodiur – Sociedade 
de Defesa dos Indígenas Unidos de Roraima, que congrega índios das etnias macuxi, ingarikó, taurepang e wapixana, au-
toridades do Poder Executivo federal no estado (Exército Brasileiro, Funai, Incra, SPU, DPF e Ibama), o Instituto de Terras de 
Roraima – Iteraima, os posseiros, seus advogados e representantes, arrozeiros, empresários e autoridades eclesiásticas.

Houve também intenso trabalho com os profissionais do direito da AGU, Funai, Incra, Iteraima, Ibama e Ministério Público 
Federal, além do representante da Casa Civil da Presidência da República, de que resultaram diversas viagens, aéreas e terrestres, 
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ao interior da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, num total de 16 (no período de 31/04 a 14/06), inclusive com utilização de 
helicóptero do Exército Brasileiro e de viaturas da Polícia Federal até as fronteiras com a Venezuela e com a Guiana Francesa.

É importante destacar que foram obtidas, com o prefeito municipal de Boa Vista, 30 casas populares para distribui-
ção aos posseiros retirados da área indígena, bem como áreas de assentamento rural do Iteraima.

Por fim, ressalta-se o trabalho de apaziguamento na área da Raposa Serra do Sol e em outras áreas destinadas aos 
assentamentos dos retirados da referida reserva, pois havia disputas entre índios e não índios, inclusive os assentados por 
esta Presidência, como ocorreu no Projeto de Assentamento Nova Amazônia I, Boa Vista/RR ou disputas entre assentados 
e pessoas que se diziam posseiros, como na Fazenda McLaren. Nesse contexto, houve ações indígenas que visavam vedar 
o trânsito na região, inclusive obstruindo estradas. Foi instaurada a Inspeção Judicial PET 2009.01.00.031055-0/RR, com o 
objetivo de apaziguar a região do Projeto de Assentamento Nova Amazônia.

Min. Ari Pargendler (STJ), senador José Sarney, min. Gilmar 
Mendes (STF), des. federal Jirair Aram Meguerian, juiz federal 
Lincoln Rodrigues de Faria e Sílvio Ferreira (TRF 1ª Região) na 

inauguração do Cejus em Macapá.

A população do Amapá passou a contar com os ser-
viços do Centro de Justiça e Solidariedade – Cejus, inaugu-
rado em solenidade ocorrida na sede da Seção Judiciária 
do Estado do Amapá, Fórum Pontes de Miranda, onde fun-
cionará a sala de justiça, com atividades múltiplas, como 
palestras educativas, assistência jurídica e social, além de 
outros serviços. O descerramento da placa foi um ato con-
junto dos presidentes do Tribunal Regional Federal da Pri-
meira Região, Jirair Aram Meguerian, do Supremo Tribunal 
Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Gilmar Mendes, 
bem como do diretor do Foro da Justiça Federal do Ama-
pá, Anselmo Gonçalves da Silva. O Centro faz parte do pro-
jeto “Casas de Justiça e Cidadania”, do CNJ, implantado em 
todo o estado do Amapá, em ato solene subsequente. 

Tribunal disponibiliza sistema pioneiro na publicação de relatórios de estatística
O Tribunal apresentou o Sistema de Relatórios Estatísticos “Transparência em Números” em cerimônia realizada no 

Superior Tribunal de Justiça, no dia 13 de agosto. O sistema, primeiro entre os das cinco Regiões a ser concluído, é uma 
ferramenta on-line de divulgação mensal das estatísticas judiciais da Justiça Federal de primeiro e segundo graus e está 
disponível na página do Tribunal na internet. Foi apresentado na presença do presidente do Conselho da Justiça Federal, 
ministro César Asfor Rocha, do corregedor-geral da Justiça Federal, ministro Hamilton Carvalhido, do presidente do TRF 
1ª Região, desembargador federal Jirair Aram Meguerian — que compuseram a mesa de honra. Também estiveram pre-
sentes ministros do STJ e os presidentes dos demais Tribunais Regionais Federais, entre outras autoridades e convidados. 
O presidente do Tribunal ressaltou que a medida trará mudanças administrativas: “para o Tribunal é de suma importância, 
porque esses dados vão possibilitar que se possam planejar estratégias, metas, enfim, tudo aquilo que seriam as alterações 
de comportamento, de rotina etc. para que se possa atingir a meta principal prevista na Emenda à Constituição 45, que es-
tabeleceu, como direito fundamental, a celeridade no julgamento e no encerramento dos processos”. Cerca de 20 pessoas 
trabalharam no sistema, desenvolvido em menos de dois meses. Ele atende ao modelo definido pela Corregedoria-Geral 
para a divulgação das estatísticas da Justiça Federal, estabelecido no Provimento 2/2009, que regulamentou a divulgação 
prevista na Resolução 57/2009 do CJF. A resolução dispõe sobre a necessidade de divulgação dos dados estatísticos refe-
rentes ao segundo grau de jurisdição da Justiça Federal.

Justiça Federal do Amapá inaugura Centro de Justiça e Solidariedade
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Tribunal faz o primeiro envio de recursos especiais por meio eletrônico ao STJ

Primeiro envio de recursos especiais e agravos do TRF 1ª 
Região para o STJ por meio eletrônico, com a presença do  

min. César Asfor Rocha, presidente do STJ.

Em solenidade no Plenário do Tribunal, a Justiça 
Federal deu mais um passo, com a quebra de mais um 
paradigma, rumo à modernização: o envio de recursos es-
peciais e agravos do TRF 1ª Região para o STJ por meio ele-
trônico. O presidente do Tribunal, desembargador federal 
Jirair Aram Meguerian, ao abrir a cerimônia, agradeceu ao 
presidente do STJ, ministro César Asfor Rocha, e aos ser-
vidores daquela Corte Superior e do Tribunal o esforço 
despendido para que o sistema fosse implementado em 
curto espaço de tempo. Ao discursar, o presidente do STJ 
enfatizou a importância daquele momento para a Justiça: 
“De logo, quero destacar que este é mais um grande mo-
mento da administração do doutor Jirair. Ocorre o que há 
de mais impactante no Judiciário brasileiro: a virtualização 
dos processos”. O ministro explicou que o STJ recebe cerca 
de 1.200 processos por dia. E, para suportar essa carga, houve a necessidade de ser estabelecida parceria com os tribunais 
para viabilizar a entrada dos sistemas informatizados que permitem o envio eletrônico dos processos. O método facilita 
os procedimentos, propicia rapidez na tramitação, reduz, significativamente, gastos com transporte além de repercutir na 
preservação da natureza. “O STJ será o primeiro Tribunal nacional do mundo a acabar com o papel”. Com essa afirmação, 
o presidente Asfor Rocha anunciou: “a partir do dia 2 de janeiro ou, no máximo, a partir do dia 15 de fevereiro de 2010, 
todos os processos que ingressarem no primeiro e no segundo grau da Justiça Federal estarão virtualizados. É impactante. 
Nossos espíritos estão acostumados com as coisas como estão. Para haver avanços, são necessárias algumas ousadias”.

Obra da nova sede
Em decorrência do Termo de Compromisso assinado em 12/05/2009 entre o CNJ, a PGR e o TRF 1ª Região, basea-

do no PCA/CNJ 200810000001848 e em três relatórios de auditoria do TCU, principalmente o de número 108/2009, que 
apontou sete irregularidades graves ocorridas desde o planejamento inicial da obra, todas seguidas de recomendação de 
paralisação da obra de construção da nova sede do Tribunal, em face dos indícios de danos ao erário, a administração do 
Tribunal adotou as seguintes providências: 

expedição do Termo de Anulação 1, de 22/05/2009, declarando nulos a Concorrência 2/2007 e o Contrato 58/2007, ��
relativos à execução da obra;
dissolução da Comissão de Fiscalização da obra;��

entendimentos com o Exército Brasileiro, a Caixa Econômica Federal e a UnB/Labproj, viabilizando cooperação téc-��
nica na execução, fiscalização, supervisão e coordenação de projetos intervenientes das etapas da obra, bem como 
na revisão dos serviços executados;
contratação de consultoria de engenharia civil especializada em orçamento de obras.��

Além das providências adotadas pelo Tribunal, o MPF instaurou o Inquérito Civil Público 1.16.000.001350/2009-14, 
para acompanhar o cumprimento do Termo de Compromisso.

Simultaneamente, o CNJ, por iniciativa do Conselheiro Felipe Locke, constituiu o Comitê de Fiscalização de Obras do 
Judiciário, que acompanhará a execução do empreendimento.

Destaca-se que as etapas já realizadas da obra serão aproveitadas e o corpo técnico do Exército Brasileiro (Comissão 
Regional de Obras da 11ª Região Militar – CRO/11), liderado pelo major Luís Alves, iniciou o levantamento físico-financeiro 
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dos serviços executados na obra, em cumprimento ao 
plano de trabalho assinado pelo diretor-geral do Tribunal, 
Sílvio Ferreira, e pelo coronel Bráulio de Paula Machado, 
chefe do CRO/11, no dia 6 de outubro, o primeiro dos que 
integram o termo de cooperação assinado em 27 de agos-
to de agosto deste ano pelo presidente do Tribunal e pelo 
general de Exército Ítalo Fortes Avena, chefe do Departa-
mento de Engenharia e Construção.

Cumpridas as determinações do TCU e passadas as 
fases de estudo, o Tribunal retomou a realização da obra, 
desta vez com a empresa Tecnologia em Construções Ltda. 
– Tecon (Contrato 110/2009), constatando-se uma econo-
mia de R$ 35.496.199,36 para os cofres públicos.

Metas de nivelamento 2009
No dia 16 de fevereiro, o presidente do Tribunal par-

ticipou do 2º Encontro Nacional do Judiciário, no qual os 
tribunais de todo o país traçaram 10 metas que o Judiciário  
deve atingir no ano de 2009 para proporcionar maior agi-
lidade e eficiência à tramitação dos processos, melhorar 
a qualidade do serviço jurisdicional prestado e ampliar o 
acesso do cidadão à Justiça. Elas foram aprovadas pela Re-
solução CNJ 70, de 18/03/2009: 

1) desenvolver e/ou alinhar planejamento estratégico 
plurianual (mínimo de cinco anos) aos objetivos estra-
tégicos do Poder Judiciário, com aprovação pelo Tribu-
nal Pleno ou Órgão Especial;

2) identificar os processos judiciais mais antigos e ado-
tar medidas concretas para o julgamento de todos os 
distribuídos até 31/12/2005 (em primeiro, segundo 
graus e tribunais superiores);

3) informatizar todas as unidades judiciárias e interligá-
las ao respectivo tribunal e à rede mundial de compu-
tadores (internet);

4) informatizar e automatizar a distribuição de todos os 
processos e recursos;

5) implantar sistema de gestão eletrônica da execução 
penal e mecanismo de acompanhamento eletrônico 
das prisões provisória;

6) capacitar em gestão de pessoas e em processos de 
trabalho o administrador de cada unidade judiciária, 

para imediata implantação de métodos de gerencia-
mento de rotinas;

7) tornar acessíveis as informações processuais nos por-
tais da rede mundial de computadores (internet), com 
andamento atualizado e conteúdo das decisões de to-
dos os processos, respeitado o segredo de justiça;

8) cadastrar todos os magistrados como usuários dos 
sistemas eletrônicos de acesso a informações sobre 
pessoas e bens e de comunicação de ordens judiciais 
(Bacenjud, Infojud, Renajud);

9) implantar núcleo de controle interno;

10) implantar o processo eletrônico em parcela de suas 
unidades judiciárias.

Meta 1 – Plano Estratégico da Primeira Região
A Resolução/CNJ 70, de 18/03/2009, considerando 

as deliberações do 2º Encontro Nacional do Judiciário, 
ocorrido em 16/02/2009, aprovou a meta de “desenvolver 
e/ou alinhar planejamento estratégico plurianual (mínimo 
de cinco anos) aos objetivos estratégicos do Poder Judi-
ciário, com aprovação no Tribunal Pleno ou Órgão Espe-
cial” (Meta 1). Este Tribunal atendeu à referida meta, ten-
do aprovado, em sessão da Corte Especial Administrativa, 
em 10/12/2009, a Resolução/Presi 600-27 de 17/12/2009. 
O Plano Estratégico da Justiça Federal da Primeira Região 
tem vigência de 2010 a 2014.

Para acompanhar a elaboração e execução do pla-
nejamento estratégico, foi formado comitê regional, com-
posto por representantes das Seções Judiciárias, e o comi-
tê institucional, composto pelos dirigentes das unidades 
organizacionais do Tribunal, entre elas a Diretoria-Geral – 
Diges, o Centro de Estudos e Apoio à Gestão Organizacio-
nal – Cenag, a Secretaria Judiciária – Secju e a Secretaria de 
Planejamento Orçamentário e Financeiro – Secor. A Reso-
lução que aprovou o Plano Estratégico da Justiça Federal 
da Primeira Região prevê também a formação de uma co-
missão temporária de gestão estratégica, composta pelo 
presidente, pelo corregedor-geral, pelo coordenador dos 
Juizados Especiais Federais e por dois juízes auxiliares.

A ferramenta utilizada no planejamento estratégi-
co foi o sistema gerencial denominado balance scorecard 
– BSC, que permite à administração traduzir os objetivos 
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estratégicos da organização em um conjunto coerente de indicadores de desempenho, alinhar iniciativas individuais, 
organizacionais e interdepartamentais com a finalidade de se alcançar uma meta comum, bem como realizar revisões 
estratégicas periódicas e sistemáticas. 

Meta 2 Bater recordes é garantir direitos
A Presidência e a Corregedoria-Geral do Tribunal en-

caminharam ao corregedor-geral do Conselho da Justiça 
Federal, Francisco Falcão, por meio do Ofício Presi 100-1.586 
de 24 de agosto, as medidas adotadas pelo TRF 1ª Região 
para o cumprimento da Meta 2 do Conselho Nacional de 
Justiça. Entre as medidas está a remessa de ofícios aos 
desembargadores e juízes da Primeira Região com esclare- e juízes da Primeira Região com esclare-
cimentos acerca dos objetivos a alcançar. Também consta 
a informação de que a Presidência do Tribunal, em sessão 
da Corte Especial, apresentou proposta para a atuação dos 
juízes convocados no cumprimento da Meta 2 na segunda 
instância. Na ocasião, por decisão da maioria, optou-se pela 

Videoconferência sobre Semana Nacional da Conciliação – 
Meta 2, realizada em agosto de 2009.
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avaliação dos dados estatísticos para a definição da estratégia específica a ser adotada na segunda instância. No âmbito da 
primeira instância, conforme o documento, a Corregedoria-Geral expediu ofício aos juízes solicitando a implementação de 
ações para cumprimento da Meta. Todos os dados deverão ser informados à Corregedoria-Geral ao longo das atividades. 
A Corregedoria-Geral expediu, também, o edital Coger 1 de 14/08/2009, visando à realização de mutirões de sentenças 
pelo prazo de 90 dias. A participação dos magistrados será considerada para apuração do merecimento nas promoções. 
A Coordenação dos Juizados Especiais Federais promoverá novos mutirões de audiência em processos do JEF. Também 
foi distribuído material promocional elaborado pelo CNJ e confeccionado pela gráfica do Tribunal. Caberá à Assessoria 
de Comunicação Social divulgar os dados relativos aos trabalhos. Objetivando-se mais contribuições para o êxito do pro-
grama, foi instituído um grupo de trabalho integrado pelos juízes auxiliares da Presidência, da Corregedoria-Geral e da 
Coordenação dos Juizados Especiais Federais, bem como por servidores da Divisão de Estatística – Diest, da Divisão de 
Projetos Organizacionais e Apoio à Gestão – Diget e dos programas de conciliação (SFH e previdenciário) deste Tribunal. 
Para a Semana Nacional de Conciliação, criou-se um quadro específico de ações. Concomitantemente, foram realizadas 
reuniões com a gerência da Caixa Econômica Federal e com a direção do INSS, visando-se à formalização de termos de 
compromisso, haja vista a grande participação dessas instituições em processos incluídos na Semana de Conciliação. Foi 
criado, no site do Tribunal, o ícone “Quero fazer acordo”, que pode ser acionado pelas partes, gerando-se, imediatamente, 
a informação para as providências necessárias à formalização do acordo.

Quadro 1 
CNJ

Pendentes 
inicialmente

Processos 
julgados 
em 2009

Pendentes 
em 

31/12/2009

Percentual de 
cumprimento 

da meta

126.770 66.389 60.381 52%

Quadro 2 
TRF

Instância Saldo em 
31/12/2008

Saldo em  
31/12/2009

% de 
cumprimento

Total de 
julgados

1º grau 55.706 16.490 70,40% 44.654

Tribunal 71.601 57.359 19,89% 19.940

Totais 127.307 73.849 41,99% 64.594

Implantação do processo digital no TRF 1ª Região

No dia 16/09/2009, a comissão instituída pela Portaria/Presi 600-287 de 
28/08/2009 apresentou ao presidente do Tribunal o documento de visão, o crono-
grama de desenvolvimento e implantação do processo digital, bem como o esboço 
(wireframe) do que será o novo sistema, que estará em funcionamento, em primei-
ro e segundo graus, a partir de janeiro de 2010. Também esteve presente à reunião 
na Presidência o diretor-geral do Tribunal, Sílvio Ferreira. A comissão é presidida 
pelo juiz federal em auxílio à Presidência, Reginaldo Márcio Pereira, e composta 
pelo juiz federal em auxílio à Corregedoria-Geral e gestor dos sistemas processuais 
de primeiro grau, Alexandre Franco — que coordena os trabalhos; pela diretora da 
Secretaria Judiciária – Secju e gestora do sistema de segundo grau, Letícia Neves, 
pelo diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação – Secin, Humberto Xavier, 
e por diretores e servidores da Secin. A adaptação dos sistemas processuais atuais 
para operação do processo digital foi determinada pelo presidente do STJ, ministro 
César Asfor Rocha, em reunião com os presidentes dos demais TRFs ocorrida em 
julho, para que, a partir do próximo ano, somente sejam distribuídos e processados 
ações e recursos novos em forma digital, ou seja, sem o uso de papéis ou autos. O 
processo digital é desenvolvido pela equipe da Secin.
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Parcerias estratégicas

Tribunal assina acordo de cooperação e implanta advocacia voluntária na Seção Judiciária do 
Estado do Piauí

O presidente do Tribunal, em visita à Seção Judiciária do Estado do Piauí, assinou acordo de cooperação técnica 
para implantação do Núcleo de Advocacia Voluntária na cidade de Teresina. A iniciativa tem por objetivo levar a prestação 
de assistência judiciária aos jurisdicionados de todos os segmentos da Justiça. O atendimento oferece aos cidadãos que 
necessitarem de orientação jurídica e demonstrarem insuficiência de recursos o ajuizamento de pedidos e o acompa-
nhamento de processos em todas as instâncias. Para tanto, também cooperam, na condição de signatários do acordo, a 
Justiça Estadual, a do Trabalho, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Piauí, a Secretaria da Justiça e dos Direitos 
Humanos do estado, a Universidade Federal do Piauí, entidades particulares de ensino superior de Teresina e o Conselho 
Nacional de Justiça, este como interveniente.

O atendimento ao público será feito em espaço específico cedido no Centro Cultural da Justiça Federal, localizado 
no antigo prédio da Seção Judiciária. A implantação do programa deu-se durante visita de cortesia do presidente do CNJ 
e do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, para conhecer as instalações da Seção Judiciária e o trabalho rea-
lizado pelo Juizado Especial Federal. Acompanharam a visita, além do presidente do TRF 1ª Região, o juiz federal Derivaldo 
de Figueiredo Bezerra Filho, diretor do Foro, o juiz federal em auxílio à Presidência, Lincoln Rodrigues de Faria, e demais 
magistrados que atuam na Seccional do Piauí.

Tribunal e Imprensa Nacional firmam acordo de cooperação técnica
Diário Eletrônico da Justiça Federal da Primeira Região – e-DJF1 será oficialmente publicado pela Imprensa Nacional. 

A iniciativa foi celebrada no auditório Dom João VI, na Imprensa Nacional, após a assinatura de acordo de cooperação 
técnica entre Tribunal e aquele órgão. O acordo prevê que todos os atos judiciais e administrativos do Tribunal, Seções e 
Subseções Judiciárias constantes do e-DJF1 serão enviados à Imprensa Nacional, que ficará responsável pelo recebimento, 
padronização, formatação, diagramação e publicidade dos atos. A parceria trará diversos benefícios, entre os quais a possi-
bilidade de cada magistrado encaminhar seus atos, por meio de sistema disponibilizado pela Imprensa Nacional, o Incom, 
e no dia seguinte estar disponível no site da Imprensa. 

Tribunal assina termo de cooperação técnica para reduzir processos da área bancária
O presidente do Tribunal participou, dia 4 de agosto, da solenidade de assinatura do termo de cooperação técnica 

entre o CNJ, os cinco Tribunais Regionais Federais, a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) e as instituições financeiras 
Itaú-Unibanco, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Empresa Gestora de Ativos – Emgea e Santander. A parceria tem como 
objetivos buscar a conciliação nos processos judiciais já instaurados e a adoção de medidas que possibilitem a troca de 
informações, a fim de se reduzir a litigiosidade das ações judiciais que tenham como partes instituições do sistema ban-
cário e afins.

Intercâmbio de informações processuais entre o Tribunal e a Procuradoria Regional da 
República da Primeira Região

A fim de se dar cumprimento ao acordo de cooperação firmado entre o Tribunal e a Procuradoria Regional da Re-
pública da Primeira Região, visando ao compartilhamento de conhecimentos, informações, bases de dados e soluções 
de tecnologia da informação voltados para o exercício do controle e para a melhoria dos resultados institucionais e da 
administração pública, foram criados serviços automáticos de disponibilização de informações processuais. O serviço per-
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mite que dados processuais sejam compartilhados entre as partes por meio do caminho File Transference Protocol – FTP 
(Protocolo de Transferência de Arquivos) atualizado a cada hora. 

TRF e Caixa assinam contrato de parceria para repasse de recursos
O presidente do Tribunal e a presidenta da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Ramos Coelho, firmaram, 

no dia 4 de novembro, contrato de parceria em que a instituição financeira repassará ao Tribunal recursos para aqui-
sições de bens, serviços e realização de obras que visem 
ao atendimento das necessidades da Corte. O presiden-
te, Jirair Aram Meguerian, na ocasião, externou satisfação 
pela continuidade das parcerias estabelecidas com a Caixa 
Econômica Federal. “A Caixa tem cumprido o seu papel, o 
seu compromisso social com a oferta de financiamentos, 
promovendo a continuidade de parcerias que auxiliam a 
Justiça e a sociedade”, disse. Estavam presentes à assinatu-
ra do contrato o diretor-geral do Tribunal, Sílvio Ferreira, o 
superintendente Nacional da Caixa, Elicio Lima, e o supe-
rintendente regional Edalmo Porto Rangel. Reunião do TRF com a Caixa – convênio para repasse de 

recursos ao TRF 1ª Região.

Convênios
Quadro 3 

Convênios firmados

Data Empresa Objeto

14/01 Caixa Econômica Federal Financiamento habitacional nas modalidades de aquisição e construção de imóvel

23/07 Poupex Concessão de linhas de crédito imobiliário, mediante consignação em folha de pagamento

27/07 Banco do Brasil Concessão de financiamento habitacional

Sessões administrativas realizadas
Quadro 4 

Sessões administrativas

Colegiado Ordinárias Extraordinárias Total

Plenário 5 6 11

Corte Especial 
Administrativa

21 4 25

Conselho de 
Administração

14 0 14

Total 40 10 50

Fonte: Asmag.

Participações nas sessões do Conselho 
da Justiça Federal

Quadro 5 
Participações nas sessões do CNJ

13/02
26/03
29/04
22/05
24/06
13/08
03/09
08/10
11/11
30/11
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Solenidades institucionais da Primeira Região

TRF comemora seu 20º aniversário
Há 20 anos nascia o Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, com apenas 160 funcionários e estrutura 
precária. Mesmo com corpo de servidores insuficiente, os 
funcionários que ali estavam não pouparam esforços para 
prestar um serviço honesto e eficiente, motivo pelo qual o 
órgão ficou conhecido como o “Tribunal da Boa Vontade”. 

Na tarde do dia 30 de março, uma programação es-
pecialmente elaborada para a data relembrou momentos 
marcantes da instituição. Às 17h, o presidente do Tribu-
nal deu início à sessão solene comemorativa no Plenário. 
Compuseram a mesa de honra o deputado federal Paes 
Landim, o ministro aposentado do STJ Fernando Gonçal-
ves, o presidente do STM, Carlos Alberto Marques Soares, 
e o procurador regional da República da Primeira Região, 

Bolo comemorativo dos 20 anos do TRF.

Antônio Augusto Brandão Aras. O desembargador federal 
Luciano Tolentino Amaral foi convidado a falar em nome 
do Tribunal. O magistrado agradeceu por ser parte inte-
grante da Corte e afirmou que a paz tão sonhada só será 
alcançada tendo a Justiça como instrumento. Também 
discursaram o procurador Antônio Augusto Brandão de 
Aras e a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil/
Seccional do DF, Estefânia Viveiros. Durante a solenidade, 
o coral Habeas Cantus apresentou o Hino da Justiça Fe-
deral da Primeira Região. Houve, ainda, homenagem aos 
magistrados que dirigiram o Tribunal, por meio do lança-
mento oficial do livro Presidentes do TRF 1ª Região – 1989-
2009. Também durante a sessão solene, o presidente fez 
entrega dos prêmios de incentivos funcionais a servidores 
que desempenharam ações em prol da Justiça Federal da 
Primeira Região. Em seguida, foi realizada solenidade de 
aposição dos retratos dos desembargadores federais Car-
los Olavo Pacheco de Medeiros e Antônio Ezequiel da Silva 
na galeria dos vice-presidentes da Corte. Após, o presiden-
te fez o desenlace da fita inaugural da exposição “Túnel do 

Comemorações do 20º aniversário do TRF 1ª Região 
Corte cidadã.

Tempo”, composta por vídeos jornalísticos e fotos históricas dos principais fatos ocorridos nos 20 anos do Tribunal. O 
evento foi encerrado com coquetel e confraternização ao som de música ao vivo.
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Quadro 6 
Audiências e visitas recebidas

03/02 Visita do desembargador federal aposentado Antônio Ezequiel da Silva. 

09/03 Visita do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Araguaína/TO.

15/04 Visita do prefeito de Teresina/PI, Sílvio Mendes, e do presidente da Câmara dos 
Vereadores, Renato Pires Berger.

15/05 Visita do senador pelo estado de Roraima Mozarildo Cavalcanti.

25/06 Visita do deputado federal Paulo Piauí.

26/06 Visita do deputado federal Leandro Vilela (PMDB/GO).  
O parlamentar veio entregar pedido de instalação de vara federal na cidade de Jataí/GO.

17/08 Visita dos juízes equatorianos Patrício Herrera e Ruth Ceni.

23/09 Juízes do Paraguai visitam o Tribunal.

03/11 Visita dos representantes da Associação Internacional de Liberdade Religiosa – Irla.

09/11 O presidente recebeu visitantes de Unaí/MG.

Quadro 7 
Participação em solenidades como presidente do TRF 1ª Região

Data Solenidade

02/02 Solenidade de abertura do Ano Judiciário.

04/02 Solenidade de posse de José Jorge de Vasconcelos no cargo de ministro do Tribunal de 
Contas da União.

02/03 Participação na sessão solene de posse da nova direção do Tribunal Superior do 
Trabalho – biênio 2009/2011.

18/03 Solenidade em homenagem ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro 
Gilmar Mendes.

18/05 Solenidade de inauguração das novas instalações dos Juizados Especiais Federais na 
Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais.

22/05 I Jornada de Direito Tributário da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região – 
Esmaf.

27/05 VII Jornada Jurídica da Justiça Federal no Tocantins.

19/06 I Jornada de Direito Civil e Processual Civil da Esmaf.

20/08 Sessão de abertura do seminário jurídico “Temas Constitucionais em Debate”, 
promovido pela OAB.

27/10 O presidente prestigia posse do novo ministro do STF Dias Toffoli.

10/11 O presidente prestigia solenidade de posse na Procuradoria Regional da República.
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Quadro 8 
Condecorações e homenagens recebidas

Data Condecoração/homenagem

11/03 Medalha da Ordem do Mérito de Dom Bosco – TRT 10ª Região.

20/03 Título de Cidadão Amapaense.

14/04 Medalha do Mérito Eleitoral do Tocantins.

11/12 Comenda Mérito Tamandaré.

Quadro 9 
Prêmio Destaque Institucional

Projetos Servidores envolvidos

Processo judicial digital (execução fiscal) 
PJD-EF

Marcos Barbosa Andrade, Mônica Regina F. Rodrigues, Oscar Campos Reis 
Neto, Rênia Alves Machado Carlini.

Padronização, execução e consolidação 
de procedimento no processo de 
auditoria de gestão da Justiça Federal

Carlos Tadeu da Rocha, Érica Patrícia de A. Terayama, Liana Raimundo de 
L. Lourenço, Lusia Maria César da Silva, Marilene Sousa da Silva, Mírian 
Guimarães Santos.

Planilha eletrônica

Adriana Ávila de Bessa, Cícero Luís Cavalcante Costa, Conceição de Maria 
P. de Carvalho, David Rodrigues de Araújo, Edileuda Martins de Paiva, 
Gardênia Nogueira A. Valente, Gilberto Nolaço, Josemary de C. Chehab, 
Júlio César de C. Carneiro, Lina Maria Cabral Turra, Maria das Graças N. 
Vieira, Maria Luiza N. de Oliveira, Marli Tavares da Cunha, Moema Aguiar 
Tavares, Sílvia Cristina dos R. Azevedo, Tâmara Socolick.

Sistema de automatizado de numeração Alcinéia Teolfe de O. Felipe, Esmeralda Dias Gomes, Manoel Antônio H. de 
Oliveira, Osmar Pereira da Cruz, Vanessa Bampi Avancini.

Implantação da Rede de bibliotecas na 
Justiça Federal da Primeira Região

Ana Cláudia Cordeiro C. Lima, Carmem Freire Herrero, Jacqueline Cortes 
Hipólito, Márcia Mazo Santos de Miranda, Rita de Cássia F. Shimabuko, 
Tânia Ferreira Leite.

Implantação do Network Operation 
Center – NOC Rafael Linhares.

Projeto Físico Zero – Gajef

Carlos Henrique T. de Morais, César Luis Torres Vianna, Geraldo Rogério 
Guimarães, João Arthur Scott Varella, Márcio Magno de Moura, Maria 
Eugênia Café Lara, Rodrigo Varzim Ferrari, Umbelina Miranda O. S. Araújo, 
Vânia Parma Loyola, Veridiane Santos Muzzi.

Vídeos tutoriais da folha de pagamento Rafael Pires de Carvalho, Mário de Sena Braga Júnior, Alex Amorim.

Projeto de voz sobre IP da Primeira 
Região Marcus Vinícius T. G. Q. Ribeiro.
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Ação do Tribunal em defesa do meio ambiente
Em 24 de setembro, o TRF Socioambiental comple-

tou um ano. O presidente do Tribunal apoiou diretamente 
o programa da Diretoria-Geral da Secretaria e participou 
de iniciativas como a distribuição de canecas pela Comis-
são do TRF Socioambiental, tendo recebido um exemplar 
da caneca pela coordenadora do programa, Nilda Apareci-
da Alves, que também entregou ao magistrado a camise-
ta símbolo do programa em defesa do meio ambiente, o 
qual se fortalece, a cada dia, nesta Corte de Justiça.

Em comemoração à data, o presidente, com sua 
neta mais velha, Ana Júlia, com o juiz federal em auxílio 
à Presidência, Reginaldo Márcio Pereira, e com o diretor-
geral, Sílvio Ferreira, plantaram mudas de ipê-amarelo, 
espécie nativa do cerrado. Na ocasião, ocorreu também 
o lançamento do projeto “Neutralização de Carbono” pelo 
TRF 1ª Região.

O Tribunal, por meio da Corte Especial, estuda pro-
jeto encaminhado pelo presidente contendo proposta de 
instalação de vara federal parcialmente especializada em 
direito ambiental nas Seções Judiciárias localizadas na 
área da Amazônia Legal, integrada pelos estados do Acre, 
Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, 
Tocantins e Maranhão.

O presidente, Jirair Aran Meguerian, com sua neta Ana Júlia 
plantando muda de ipê-amarelo.

Tribunal promove mais uma edição do descarte
No dia 16 de setembro, em solenidade no Salão Nobre, ocorreu a 6ª edição do descarte de documentos e processos 

administrativos e a 2ª de autos judiciais findos. O evento contou com exposição de objetos feitos com material reciclado. 
A competência para a realização dos trabalhos de análise, classificação e eliminação de documentos é dos setores de ar-
quivo administrativo e de arquivo judicial da Divisão de Arquivo e Memória Institucional (Diami/Cojud). Neste ano, a Diami 
encaminhou para descarte um montante de 17.999 processos e documentos, assim dis tribuídos: 

944 mandados de segurança;��

3.995 suspensões de segurança;��

1.374 conflitos de competência; ��

1.937 ações rescisórias; ��

6.847 precatórios; ��

2.902 documentos e processos administrativos.��
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A Assessoria Especial da Presidência – Asesp, criada em 2002, tem como atribuição assessorar o presiden-
te no relacionamento com os demais desembargadores federais e com os juízes federais, objetivando 
contribuir para a superação de problemas administrativos ou de questões externas que demandem 

um trabalho especial de apoio aos magistrados. Além disso, é responsável por apoiar o Tribunal na articulação 
com o Poder Legislativo e acompanhar, de acordo com a determinação do presidente, assuntos de interesse 
da Primeira Região em andamento em órgãos externos, nas esferas municipal, estadual e federal.

Assessoria Parlamentar
As atividades de natureza parlamentar realizadas por esta Assessoria compreendem:

promover a articulação do Tribunal com o Congresso Nacional;��

providenciar o encaminhamento de proposições de interesse do Tribunal na Câmara dos Deputados, no Senado ��
Federal e no Congresso Nacional, inclusive no que se refere à apresentação de emendas, e acompanhar as matérias;

acompanhar o presidente do Tribunal nas audiências com parlamentares e encaminhar aos órgãos competentes os ��
pleitos solicitados durante os encontros;

assessorar o presidente e demais dirigentes do Tribunal nas relações com o Poder Legislativo.��

Aprovação do PL 5.829/2005
Aprovada a criação das 230 varas federais na Câma-

ra dos Deputados.

Vários projetos relacionados ao Poder Judiciário tra-
mitaram pelo Congresso Nacional no ano de 2009. Alguns 
se tornaram lei; outros continuam sendo apreciados, con-
forme apresentado a seguir.

Marcus Scarpa, juiz em auxílio à Vice-Presidência; Carlos Eduardo 
Martins, presidente da Ajufer; Moacir Ferreira Ramos, presidente 
da CCJC na Câmara; deputado federal Tadeu Filippelli (PMDB/
DF); Helga Ferraz Jucá, assessora parlamentar; deputado federal 
João Carlos Barcelar (PR/BA); juiz federal Paulo Alkmin Costa 
Júnior, representante; Josebel Costa do Nascimento, assessor 
do deputado federal Tadeu Filippelli.

PEC 544/2002 –��  Cria os Tribunais Regionais Federais das 
seguintes Regiões: 6ª (sede em Curitiba/PR); 7ª (sede em 
Belo Horizonte/MG); 8ª (sede em Salvador/BA); 9ª (sede 
em Manaus/AM). Altera o art. 27 do ADCT da Constitui-
ção Federal. (Tramitando na Câmara dos Deputados.)

 Última ação: 28/10/2009 – Plenário. Apresentação do ��
Requerimento 5.776 de 2009 pelo deputado Eduardo 
Sciarra (DEM-PR), que requer a inclusão da PEC na 
pauta da ordem do dia do Plenário. 

PEC 358/2005 –��  Relativa à Reforma do Judiciário. Altera dispositivos dos arts. 21, 22, 29, 48, 93, 95, 96, 98, 102, 103-B, 
104, 105, 107, 111-A, 114, 115, 120, 123, 124, 125, 128, 129, 130-A e 134 da Constituição Federal, acrescenta os arts. 97-A, 
105-A, 111-B e 116-A e dá outras providências. (Tramitando na Câmara dos Deputados.)

 Última ação: 02/12/2009 – Plenário. Apresentação do Requerimento 5.993 de 2009 pelo deputado Wilson Picler ��
(PDT/PR), que requer a inclusão da PEC na pauta de votações.
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PL 2.057/2007 –��  Dispõe sobre o processo e julgamento 
colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes de 
competência da Justiça Federal praticados por grupos 
criminosos organizados e dá outras providências. (Tra-
mitando na Câmara dos Deputados.)

 Última ação: 01/10/2009 – Coordenação de Comis-��
sões Permanentes. Encaminhado à publicação. Pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania publicado no DCD de 02/10/2009, Letra B.

PL 3.491/2008 – �� Cria o Fundo Nacional de Segurança 
da Justiça Federal e dispõe sobre suas receitas e aplica-
ção de seus recursos. 

 Última ação: 18/02/2009 – Mesa Diretora da Câmara ��
dos Deputados. Arquivado nos termos do § 4º do art. 
58 do RICD. DCD de 19/02/2009, p. 5.180, col. 1.

PLP 1/2007 –��  Acrescenta dispositivo à Lei Complemen-
tar 101, de 04/05/2000. Explicação da ementa: limita, a 
partir do exercício de 2007 e até o término do exercício 
de 2016, a despesa com pessoal e encargos sociais da 
União, para cada Poder e órgão da União, ao valor liqui-
dado no ano anterior, corrigido pela variação acumula-
da do INPC. Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC. (Tramitando na Câmara dos Deputados.)

 Última ação: 09/06/2009 – Mesa Diretora da Câma-��
ra dos Deputados. Apresentação da REQ 4.936/2009 
pelo deputado Vitor Penido entre outros, que reque-
rem urgência nos termos do art. 155 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, para apreciação 
do Projeto de Lei Complementar 429, de 2008, que 
altera os arts. 19 e 20 da Lei Complementar 101, de 
04/05/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e dá ou-
tras providências.

PL 3.376/2004 –��  Acrescenta parágrafo único ao art. 24 
da Lei 8.906, de 04/07/1994, que dispõe sobre o Esta-
tuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. 
Explicação da ementa: estabelece que os honorários 
advocatícios fixados por decisão judicial ou contrato 
escrito sejam créditos de natureza absoluta, equiparan-
do-se aos créditos trabalhistas, em face de sua natureza. 
(Tramitando na Câmara dos Deputados.)

 Última ação: 01/12/2009 – Comissão de Constituição ��
e Justiça e de Cidadania (CCJC). Retirado de pauta de 
ofício.

PL 5.829/2005 –��  Dispõe sobre a criação de varas federais 
destinadas precipuamente à interiorização da Justiça 
Federal de primeiro grau e à implantação dos Juizados 
Especiais Federais e dá outras providências.

 Penúltima ação: 04/08/2009 – Mesa Diretora da Câ-��
mara dos Deputados. Transformado na Lei Ordinária 
12.011/2009. DOU 05/08/2009, p. 2, col. 2.

 Última ação: 12/08/2009 – Mesa Diretora da Câmara ��
dos Deputados. Recebimento do Ofício 1.617/2009 
(SF) encaminhando autógrafo sancionado.

PLC 126/2009 –��  Criação de 230 varas federais.

 Última ação: transformado em Norma Jurídica — Lei ��
12.011, de 04/08/2009.

PL 3.886/2008 –��  Dispõe sobre a defesa dos direitos e 
garantias fundamentais nos casos de abuso de autori-
dade. (Tramitando na Câmara dos Deputados.) 

 Última ação: 09/12/2009 – Coordenação de Comis-��
sões Permanentes. Memorando 258/2009 à CSPCCO 
solicitando o apensamento do PL 6.418/2009 ao PL 
3.886/2008.

PEC 12/2006 (SF); PEC 351/2009 (CD); PEC 12A/2006 ��
(SF) – Apensados: PEC 116/2003; PEC 250/2004; PEC 
290/2004; PEC 467/2005; PEC 366/2009; PEC 395/2009 
– Acrescenta o § 7º ao art. 100 da Constituição Federal 
e o art. 95 ao ADCT, instituindo regime especial de pa-
gamento de precatórios pela União, estados, Distrito 
Federal e municípios.

 Última ação: transformado na Emenda Constitucional ��
62/2009, publicada no DOU de 10/12/2009.

Juizados Especiais
PLC 16/2007 –��  Inclui Seção XIII-A, Capítulo II, da Lei 
9.099, de 26/09/1995, que dispõe sobre os Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais. (Relativa à uniformização de 
jurisprudência.)

 Última ação: 07/12/2009 – Comissão de Constituição ��
e Justiça e de Cidadania. Recebido o relatório refor-
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mulado pelo senador Valter Pereira, com voto favorá-
vel ao Projeto na forma da emenda substitutiva que 
apresenta. Matéria pronta para a Pauta na Comissão. 

PL 5.460/2009 –��  Limita os recursos judiciais cabíveis em 
ações judiciais que cumpram os requisitos da Lei dos 
Juizados Especiais. (Tramitando na Câmara dos Depu-
tados.)

 Última ação: Comissão de Constituição e Justiça e de ��

Cidadania. Aguarda designação de relator.

PL 5.117/2009 –��  Altera a redação dos arts. 60, 69, 73 
e 74 da Lei 9.099, de 26/09/1995, que dispõe sobre os 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais, possibilitando a 
composição preliminar dos conflitos decorrentes dos 
crimes de menor potencial ofensivo pelos delegados 
de polícia.

 Última ação: aguarda apresentação do parecer do re-��

lator.

PL 4.723/2004 (CD); PLC 16/2007 (SF) –��  Inclui Seção 
ao Capítulo II da Lei 9.099, de 26/09/1995, que dispõe 
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais. (Relativa 
à uniformização de jurisprudência.)

 Última ação: o Projeto de Lei foi aprovado pela Câmara ��

dos Deputados e remetido ao Senado Federal, onde 
se encontra na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. Foi apresentado pelo senador Wellington 
Salgado (PMDB/MG) voto em separado a favor da 
matéria. Reapresentado parecer do relator na forma 
de substitutivo. Aguarda deliberação do parecer pela 
Comissão.

Conselho Nacional de Justiça

PEC 22/2006 (SF); PEC 324/2009 –��  Estabelece que a 
presidência do Conselho Nacional de Justiça será exer-
cida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Aca-
ba com o limite de idade para os membros do Conse-
lho. Altera a Constituição Federal de 1988.

 Última ação: transformada na Emenda Constitucional ��

61/2009, publicada no DOU de 12/11/2009.

Processo Civil
PL 3.804/1993 –��  Altera os dispositivos do Código de 
Processo Civil sobre a uniformização da jurisprudência. 
(Tramitando na Câmara dos Deputados.)

 Última ação: 05/08/2009 – Comissão de Constitui-��
ção e Justiça e de Cidadania (CCJC). Devolvido ao 
relator, deputado Paulo Magalhães (DEM/BA). Em 
09/09/2009 – Devolvida pelo relator sem alterações 
no parecer.

PL 1.823/1996 –��  Altera a redação do art. 554 do Códi-
go de Processo Civil, que dispõe sobre a sustentação 
oral de recurso. Explicação da ementa: autoriza a con-
cessão da palavra ao recorrente e ao recorrido, inclusive 
nos casos de julgamento dos recursos de agravo e de 
embargos de declaração. (Tramitando na Câmara dos 
Deputados.)

 Última ação: 15/10/2009 – Mesa Diretora da Câmara ��
dos Deputados. (Para se apensar o PL-6195/2009.)

PL 3.595/2004 –��  Altera a Lei 5.869, de 11/01/1973 – Có-
digo do Processo Civil –, dispondo que a testemunha 
somente será inquirida por carta precatória nas disposi-
ções do inciso III do art. 410 e no art. 411 do CPC. (Tra-
mitando na Câmara dos Deputados.)

 Última ação: 11/08/2009 – Comissão de Constituição ��
e Justiça e de Cidadania (CCJC). Encerrado o prazo, 
sem apresentação de emendas ao substitutivo.

PL 6.693/2006 –��  Altera o art. 375 da Lei 5.869, de 
11/01/1973 – Código de Processo Civil. Explicação da 
ementa: inclui o e-mail como prova documental, es-
tabelecendo para essa correspondência presunção de 
autenticidade. 

 Última ação: 14/09/2009 – Mesa Diretora da Câmara ��
dos Deputados. Recebimento do Ofício 1.962/2009 
(SF) comunicando o arquivamento da matéria.

PL 6.898/2006 –��  Altera o art. 236 da Lei 5.869, de 
11/01/1973 – Código de Processo Civil. Explicação da 
ementa: estabelece a presunção de intimação quando 
o advogado retira os autos em carga do cartório ou da 
secretaria, ainda que esta não tenha sido publicada. 
(Tramitando na Câmara dos Deputados.)
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 Última ação: 01/12/2009 – Mesa Diretora da Câmara ��
dos Deputados. Remessa ao Senado Federal por meio 
do Ofício 1.373/2009/PS-GSE.

PL 7.448/2006 –��  Altera o art. 458 da Lei 5.869, de 
11/01/1973 – Código de Processo Civil. Explicação da 
ementa: determina a reprodução da sentença em lin-
guagem coloquial para compreensão da parte interes-
sada que integrar processo judiciário. (Tramitando na 
Câmara dos Deputados.)

 Última ação: 26/08/2009 – Comissão de Constituição ��
e Justiça e de Cidadania (CCJC). Prazo para emendas 
ao substitutivo (cinco sessões ordinárias a partir de 
17/08/2009).

PL 219/2003 –��  Regulamenta o inciso XXXIII do art. 5º da 
Constituição Federal, dispondo sobre prestação de in-
formações detidas pelos órgãos da Administração Públi-
ca. Fixa o prazo máximo de 15 dias úteis para prestação 
de informações. Regulamenta a Constituição Federal de 
1988. (Tramitando na Câmara dos Deputados.)

 Última ação: 09/12/2009 – Comissão Especial desti-��
nada a proferir parecer ao Projeto de Lei 219/2003, do 
sr. Reginaldo Lopes, que “regulamenta o inciso XXXIII 
do art. 5º da Constituição Federal, dispondo sobre 
prestação de informações detidas pelos órgãos da 
Administração Pública”. Fixa o prazo máximo de 15 dias 
úteis para prestação de informações. (PL 219/2003). 
Vista conjunta aos deputados Bonifácio de Andrada, 
Fernando Gabeira, Raul Jungmann, Reginaldo Lopes e 
Rodrigo Rocha Loures.

PL 5.233/2009 –��  Extingue o processo sem julgamento 
do mérito quando o autor não comparecer à audiência 
de conciliação.

 Última ação: o Projeto de Lei encontra-se na Comissão ��
de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara 
dos Deputados. Aguarda apresentação do parecer do 
relator.

PL 3.778/2008; PLC 192/2009 –��  Autoriza o advogado 
a declarar a autenticidade de peças processuais nos re-
querimentos de execução provisória e embargos à exe-
cução. Altera a Lei 5.869, de 1973.

 Última ação: o Projeto de Lei foi aprovado pela Câma-��
ra dos Deputados e encaminhado ao Senado Federal. 
Encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania do Senado Federal. Aguarda apresentação 
do parecer do relator.

PL 6.645/2006 (CD); PLC 6/2007 (SF) –��  Altera o art. 175 
da Lei 5.869/1973 — Código de Processo Civil — e o 
inciso I do caput do art. 62 da Lei 5.010/1966, que orga-
niza a Justiça Federal de primeira instância e dá outras 
providências. Estabelece dias e períodos de feriado fo-
rense e de suspensão dos prazos processuais.

 Última ação: o Projeto de Lei foi aprovado pela Câmara ��
dos Deputados e remetido ao Senado Federal. Apro-
vado com substitutivo na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, foi ao Plenário, onde foram apre-
sentadas cinco emendas, analisadas pela CCJC, que 
aprovou a Emenda 5, tal qual proposta, e as demais, 
nos termos da subemenda apresentada pelo relator. 
Aprovado requerimento, retornou à CCJC para análise. 
Encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania. Aguarda apresentação do parecer do relator.

PL 3.151/2008; PLC 164/2009 –��  Altera a Lei 5.869, de 
11/01/1973, para diferir a exigência de cópias das peças 
processuais relevantes para o momento da interposi-
ção da apelação.

 Última ação: o Projeto de Lei foi aprovado pela Câ-��
mara dos Deputados. Encontra-se na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. 
Aguarda apresentação do parecer do relator.

PL 5.475/2009 – �� Altera a Lei 5.869, de 11/01/1973, esta-
belecendo o arbitramento de honorários advocatícios nas 
instâncias recursais, a chamada “sucumbência recursal”.

 Última ação: o Projeto de Lei encontra-se na Comissão ��
de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara 
dos Deputados. Encerrado o prazo sem apresentação 
de emendas. Aguarda apresentação do parecer do re-
lator.

PLC 6/2007 – �� Altera o art. 175 da Lei 5.869, de 11/01/1973 
— Código de Processo Civil —, declarando feriado fo-
rense nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 
6 de janeiro, inclusive.
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 Última ação: 03/09/2009 – Comissão de Constituição, ��
Justiça e Cidadania. Avocada a relatoria pelo presi-
dente da Comissão, senador Demóstenes Torres.

PL 5.695/2009 –��  Altera a Lei 5.869, de 1973, tornando 
optativa a sessão pública de julgamento de recurso no 
tribunal.

 Última ação: o Projeto de Lei encontra-se na Comissão ��
de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara 
dos Deputados. Encerrado o prazo sem apresentação 
de emendas ao projeto. Aguarda apresentação do pa-
recer do relator.

Processo Penal
PL 7.223/2006 –��  Altera a Lei 7.210, de 11/07/1984 — 
Lei de Execução Penal — e a Lei 10.792, de 01/12/2003, 
para criar o regime penitenciário de segurança máxima. 
(Tramitando na Câmara dos Deputados.)

 Última ação: 08/10/2009 – Mesa Diretora. Apense-se ��
a este o PL 6.123/2009.

PL 3.272/2008 –��  Normatiza a quebra de sigilo das co-
municações telefônicas para fins de investigação crimi-
nal e instrução processual penal. Revoga a Lei 9.296, de 
1996. Altera o Decreto-Lei 2.848, de 1940, e o Decreto-Lei 
3.689, de 1941. (Tramitando na Câmara dos Deputados.)

 Última ação: 08/06/2009 – Mesa Diretora. Para se ��
apensar o PL 5.286/2009.

PL 7.133/2002 –��  Altera a Parte Geral e os arts. 157, § 2º, 
I, 158, 329 e 334 do Decreto-Lei 2.848, de 07/12/1940 — 
Código Penal — e dá outras providências. Altera os arts. 
85 e 86 da Lei 9.099, de 26/09/1995, que “dispõe sobre 
os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras pro-
vidências”. (Tramitando na Câmara dos Deputados.)

 Última ação: 29/06/2009 – Mesa Diretora. Decisão da ��
Presidência. Os Projetos de Lei 6.666/2002, 6.690/2002, 
7.129/2002, 7.132/2002 e 7.133/2002, de autoria de 
comissão mista temporária, deverão tramitar em re-
gime especial em virtude do tipo de tramitação pre-
visto nos arts. 142 e 143 do Regimento Comum do 
Congresso Nacional.

PL 7.227/2006 –��  Altera o Decreto-Lei 3.689, de outubro 
de 1941 — Código de Processo Penal — para prever a 
videoconferência como regra no interrogatório judicial. 
(Tramitando na Câmara dos Deputados.)

 Última ação: 20/01/2009 – Mesa Diretora. Proposição ��
vetada totalmente. Motivo do veto: MSC 26/2009. 
DOF 21/01/2009, p. 3, col. 2.

PL 909/2007 –��  Altera a Lei 7.210, de 11/07/1984, que 
institui a Lei de Execução Penal. (Tramitando na Câmara 
dos Deputados.)

 Última ação: 30/01/2009 – Mesa Diretora. Para se ��
apensar o PL 4.563/2008.

PL 3.443/2008 –��  Dá nova redação aos dispositivos da 
Lei 9.613, de 03/03/1998, objetivando tornar mais efi-
ciente a persecução penal dos crimes de lavagem de 
dinheiro. (Tramitando na Câmara dos Deputados.)

 Última ação: 01/12/2009 – Comissão de Constituição ��
e Justiça e de Cidadania (CCJC). Prazo de vista encer-
rado.

PLC 127/2009; PL 3.789/2008 –��  Estabelece preferência 
de julgamento nos processos judiciais.

 Última ação: o Projeto de Lei foi aprovado pela Câ-��
mara dos Deputados. Remetido ao Senado Federal, 
encontra-se na Comissão Especial de Reforma do Có-
digo de Processo Penal com parecer do relator pela 
rejeição. Aguarda deliberação da Comissão.

PL 1.191/2007 (CD); PLC 117/2009 –��  Alteram a Lei 
8.038/1990 para conferir ao relator de ações penais de 
competência originárias do STF e do STJ convocar de-
sembargador ou juiz para realização de interrogatório e 
outros atos de instrução.

 Última ação: transformado na Lei 12.019, de ��
21/08/2009.

PLS 156/2009 –��  Reforma do Código de Processo Penal. 
(Tramitando no Senado Federal.)

 Última ação: o Projeto de Lei do Senado Federal foi ��
aprovado pela Comissão Especial, encontrando-se 
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o parecer final aprovado pela comissão especial em 
fase de revisão, para posteriormente ser encaminha-
do ao Plenário. (Por se tratar de projeto de código, o 
Projeto de Lei tem prioridade na votação em Plená-
rio.)

Magistrados
PEC 50/2003 –��  Modifica a Constituição Federal, para 
denominar desembargadores federais os membros dos 
Tribunais Regionais Federais.

 Última ação: 17/03/2009-CCJ – Comissão de Cons-��
tituição, Justiça e de Cidadania. Avocada a relatoria 
pelo presidente da Comissão, Senador Demóstenes 
Torres (art. 129 do RISF).

PEC 178/2007 –��  Dá nova redação aos arts. 93, 95 e 103-
B da Constituição Federal, para vedar a concessão de 
aposentadoria como medida disciplinar e estabelecer a 
perda de cargo de magistrado nos casos de quebra de 
decoro. (Tramitando na Câmara dos Deputados.) 

 Última ação: 14/04/2009 (Plenário) – ato da Presidên-��
cia que cria comissão especial, nos termos do § 2º do 
art. 202 do Regimento Interno. DCD de 15/04/2009, p. 
12897, col. 1.

PLS 374/2007 –��  Altera o art. 66 da Lei Complementar 
35, de 14/03/1979, que dispõe sobre a Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional. (Tramitando no Senado Federal.)

 Última ação: 11/03/2009-CCJC – Comissão de Consti-��
tuição, Justiça e de Cidadania. Distribuído ao senador 
Renato Casagrande para emissão de relatório. (Trami-
ta em conjunto o Projeto de Lei do Senado Federal 
– PLS 375, de 2007 – Complementar.) 

PEC 21/2008 –��  Altera os arts. 95 e 128 da Constituição 
Federal, para restabelecer o adicional por tempo de ser-
viço como componente da remuneração das carreiras 
da magistratura e do Ministério Público. (Tramitando no 
Senado Federal.)

 Última ação: 23/09/2009 – Matéria pronta para a pauta ��
na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania.

PL 7.297/2006 –��  Dispõe sobre o subsídio de ministro 
do Supremo Tribunal Federal, referido no art. 48, XV, da 
Constituição Federal (revisão do teto). (Tramitando na 
Câmara dos Deputados.)

 Última ação: 29/10/2009 – Mesa Diretora – Arquivado ��
nos termos do § 4º do art. 164 do RICD (prejudiciali-
dade).

PEC 3/2007 –��  Ementa: altera o inciso XII do art. 93 da 
Constituição Federal. Explicação da ementa: permite 
férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau; 
altera a Constituição Federal de 1988 (férias coletivas). 
(Tramitando na Câmara dos Deputados.)

 Última ação: 15/12/2009 – Coordenação de Comis-��
sões Permanentes. Encaminhada à publicação. Pa-
recer da Comissão Especial publicado no DCD de 
16/12/2009, Letra B.

PEC 210/2007 –��  Altera os arts. 95 e 128 da Constituição 
Federal, para restabelecer o adicional por tempo de ser-
viço como componente da remuneração das carreiras 
da magistratura e do Ministério Público. (Tramitando na 
Câmara dos Deputados.) 

 Última ação: 28/10/2009 – Plenário. Apresentação do ��
REQ 5.773/2009, pelo deputado Dagoberto, que re-
quer a inclusão na pauta da Ordem do Dia para apre-
ciação imediata da Proposta.

PL 7.560/2006 –��  Pagamento de retribuição pecuniária 
aos membros do CNJ e aos juízes auxiliares. (Tramitan-
do na Câmara dos Deputados.)

 Última ação: encontra-se no Plenário, aguardando in-��
clusão na ordem do dia e posterior votação.

PEC 358/2005 –��  Inclui a necessidade de permanência 
de três anos no cargo para que os magistrados tenham 
direito à vitaliciedade; proíbe a prática de nepotismo 
nos tribunais e juízos; altera a composição do STM e 
inclui competências para o STF e o STJ; institui a súmu-
la impeditiva de recursos, a ser ditada pelo STJ e TST – 
Reforma do Judiciário; altera a Constituição Federal de 
1988. (Tramitando no Senado Federal.)
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 Última ação: 02/12/2009 – apresentação do Reque-��
rimento 5.993, de 2009, pelo deputado Wilson Picler 
(PDT-PR), que requer a inclusão da Proposta na pauta 
de votações.

PL 5.921/2009; PLC 166/2009 –��  Subsídio dos ministros 
do STF.

 Última ação: transformado na Lei 12.041, de 08/10/2009.��

Servidores Públicos
PL 4.825/2005 –��  Dispõe sobre a revisão geral e anual da 
remuneração de subsídios dos servidores públicos fe-
derais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da 
União, das autarquias e fundações publicas federais, de 
que trata o art. 37, X, da Constituição, referente a 2005.

 Última ação: 12/08/2009 (Comissão de Finanças e Tri-��
butação) – retirado de pauta em virtude da ausência 
do relator.

PEC 457/2005 –��  Altera o art. 40 da Constituição Federal, 
relativo ao limite de idade para a aposentadoria com-
pulsória do servidor público e acrescenta dispositivo ao 
ADCT. (Tramitando na Câmara dos Deputados.)

 Última ação: 09/12/2009 (Plenário) – apresentação do ��
Requerimento 6.032/2009, pelo deputado Arnaldo 
Faria de Sá (PTB-SP), que solicita inclusão da Proposta 
na pauta de votações.

PL 1.992/2007 –��  Institui o regime de previdência com-
plementar para os servidores públicos federais titulares 
de cargo efetivo, inclusive os membros dos órgãos que 
menciona; fixa o limite máximo para a concessão de 
aposentadorias e pensões pelo regime de previdência 
de que trata o art. 40 da Constituição; autoriza a criação 
de entidade fechada de previdência complementar, de-
nominada Fundação de Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal – Funpresp, e dá outras provi-
dências. (Tramitando na Câmara dos Deputados.)

 Última ação: 17/03/2009 (Comissão de Trabalho, de ��
Administração e Serviço Público) – designado relator 
o deputado Sabino Castelo Branco (PTB-AM).

Internet
PL 7.316/2002 –��  Disciplina o uso de assinaturas eletrô-
nicas e a prestação de serviços de certificação. (Trami-
tando na Câmara dos Deputados.)

 Última ação: 02/12/2009 – Comissão de Defesa do Con-��
sumidor. Parecer do relator, deputado Celso Russomanno 
(PP-SP), pela aprovação do Projeto, na forma do subs-
titutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia, com 
subemendas.

Orçamento
PLN 89/2009 –��  Abre aos orçamentos fiscal e da Se-
guridade Social da União, em favor da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal, das Justiças Federal, 
Eleitoral e do Trabalho, da Presidência da República, 
do Ministério Público da União e do Ministério da Pes-
ca e Agricultura — crédito especial no valor global de 
R$ 293.272.036,00 para os fins que especifica — e dá 
outras providências.

 Última ação: 04/01/2010 – transformada em norma ��
jurídica. Presidência da República. Sancionada. Lei 
12.185, de 2009. DOU de 29/12/2009, p. 97 a 105 
(edição extra). Sancionada em 29/12/2009. À SCLSF, 
a pedido.

Emendas aprovadas

Lei Orçamentária Anual – LOA

PLN 07/2009 –��  Dispõe sobre as diretrizes para elabora-
ção e execução da Lei Orçamentária de 2010 e dá ou-
tras providências (Volume X).

 Última ação: 18/08/2009 – transformada em norma ��
jurídica com veto parcial da Presidência da República. 
Sancionada. Lei 12.017, de 12/08//2009. 

PLN 46/2009 –��  Encaminha ao Congresso Nacional, nos 
termos do art. 61 da Constituição Federal, o texto do 
Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa da 
União para o exercício financeiro de 2010 (Volume XXVI, 
Tomo XV). Parecer de plenário, Volume VI.
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 Última ação: 27/01/2010 – transformada em norma ��
jurídica com veto parcial; norma jurídica gerada: Lei 
12.214, de 26/01/2010.

Plano Plurianual – PPA 2008-2011

Projeto de construção da nova sede do TRF 1ª Região ��
em Brasília:

22/12/2009 – Aprovado para 2010, na CMO e no 
Plenário dentro do PLN 46/2009-CN, o projeto no 
valor de R$ 99.880,000,00, com o acréscimo da 
emenda de bancada do Distrito Federal no valor de 
R$10.000.000,00. Ficou totalizado para 2010 o valor de 
R$ 109.880.000,00.

 Pres. CMO: senador Almeida Lima (PMDB/SE).��

 Relator da receita: senador Romero Jucá (PMDB/RR).��

 Relator setorial: deputado Márcio França (PSB/SP).��

 Relator geral: deputado federal Geraldo Magela (PT/DF).��

Emendas individuais

São Sebastião do Paraíso/MG

Construção da sede da Subseção Judiciária:��

R$ 50.000,00 – deputado Carlos Melles (DEM/MG).

Palmas/TO

Construção do anexo da Seção Judiciária:��

R$ 200.000,00 – senador Leomar Quintanilha (PMDB/TO);

R$ 300.000,00 – senador João Ribeiro (PR/TO);

R$ 250.000,00 – senadora Kátia Abreu (DEM/TO);

R$ 300.000,00 – deputado Eduardo Gomes (PSDB/TO);

R$ 100.000,00 – deputado João Oliveira (DEM/TO);

R$ 100.000,00 – deputado Laurez Moreira (PSB/TO);

R$ 300.000,00 – deputado Vicentinho Alves (PR/TO);

R$ 100.000,00 – deputado Nilmar Ruiz (DEM/TO);

R$ 200.000,00 – deputado Osvaldo Reis (PMDB/TO);

R$ 200.000,00 – deputado Moises Avelino (PMDB/TO).

Total: R$ 2.050.000,00

Jequié/BA

Construção da sede da Subseção Judiciária:��

R$ 700.000,00 – senador César Borges (PR/BA).

Guanambi/BA

Construção da sede da Subseção Judiciária:��

R$ 100.000,00 – deputado Antônio Carlos Magalhães 
Neto (DEM/BA).

Feira de Santana/BA

Construção da sede da Subseção Judiciária:��

R$ 100.000,00 – deputado Jairo Carneiro (PP/BA).

Rondonópolis/MT

Construção da sede da Subseção Judiciária:��

R$ 100.000,00 – deputado Wellington Fagundes (PR/MT). 

Boa Vista/RR

Construção do anexo da Seção Judiciária:��

R$ 200.000,00 – deputado Luciano Castro (PR/RR). 

Roraima/RR

Modernização de instalações da Seção Judiciária:��

R$ 500.000,00 – senador Mozarildo Cavalcanti (PTB/RR). 

Emendas de bancada

Macapá/AP

Construção da sede da Seção Judiciária:��

Coordenada pelos senadores José Sarney (PMDB/AP), 
Gilvam Borges (PMDB/AP), Papaléo Paes (PSDB/AP), to-
dos os deputados federais representantes de Amapá/AP 
e o juiz federal João Bosco Costa Soares da Silva (2 ª Vara 
do Amapá).

R$ 9.935.939 (houve acréscimo, passando para 
R$ 11.935.939,00). 

Brasília/DF

Construção da nova sede do Tribunal:��

R$ 10.000.000,00.
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Quadro 10 
Siglas utilizadas

Siglas Descrição

PL Projeto de Lei

PLC Projeto de Lei da Câmara em tramitação no Senado Federal

PLS Projeto de Lei do Senado 

PEC Proposta de Emenda à Constituição

PLP Projeto de Lei Complementar

PLN Projeto de Lei do Congresso Nacional

CCJR Comissão de Constituição e Justiça e Redação

CCJC Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

CCP Coordenação de Comissões Permanentes

CESP Comissão Especial

CMPOF Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

CTASP Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público

CFT Comissão de Finanças e Tributação

SSCL Subsecretaria de Coordenação Legislativa

SSCLSF Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Senado Federal 

SSCLCN Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional
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A Assessoria de Recursos Especiais e Ex-
traordinários – Asret, subordinada à 
Presidência, tem a função de prestar 

assessoramento ao presidente do Tribunal em 
suas atividades judicantes, analisando os pro-
cessos recebidos, suas razões de urgência na 
admissibilidade de recursos especiais e extra-
ordinários, nos pedidos de suspensão de limi-
nar, suspensão de segurança, medida cautelar 
e de processos em regime de plantão deste 
Tribunal.

Com o advento da Portaria/Presi 600-53 
de 06/03/2009 e da Resolução/Presi 600-19 de 
19/08/2009, a competência do presidente quanto 
à análise de admissibilidade de recursos especiais 
e extraordinários e de medidas cautelares para atri-

Presidente, Jirair Aram Meguerian, e juiz federal Reginaldo Márcio 
Pereira, em auxílio à Presidência, com a equipe da Asret.

O presidente proferiu decisões e despachos em 12.920 processos, conforme quadro demonstrativo. 

Quadro 11 
Estatística

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Rec. ext. 
admitido 8 17 3 12 16 14 40 36 24 24 44 6 244

Rec. esp. 
admitido 4 58 4 58 71 112 160 268 220 154 198 33 1.340

Rec. ext. não 
admitido 21 160 59 75 82 97 205 142 125 106 167 31 1.270

Rec. esp. não 
admitido 134 459 187 310 349 427 563 434 395 352 527 92 4.229

Despacho 
diverso 

proferido
8 54 30 51 52 89 41 72 65 58 44 29 593

Decisão 
diversa 

proferida
3 18 23 19 24 258 205 334 380 342 127 20 1.753

Rec. esp. ades. 
não admitido – – – – – 1 – 1 – 1 – – 3

Rec. esp. ades. 
admitido – – – – – – – – – – – – –

buir efeito suspensivo a tais recursos e processos em regime de plantão passou a ser compartilhada com o vice-presidente 
e  o corregedor do Tribunal.

Fo
to

: A
na

 L
op

es
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Rec. ext. ades. 
admitido – – – – – – – – – – – – –

Decisão em 
plantão 4 2 8 5 2 1 5 4 1 5 – 86 123

Despacho em 
plantão – – – – – 2 – – – – – 164 166

Suspensão de 
lim. deferida 2 1 2 4 2 1 5 7 8 7 9 3 51

Suspensão de 
lim. indeferida – 2 1 2 – – 14 – – 3 4 – 26

Susp. de seg. 
deferida 3 1 3 2 5 1 5 3 3 7 6 2 41

Susp. de seg. 
indeferida – 1 – 1 8 – 1 3 – 2 – – 16

Dec. diversa 
em susp. seg. – – – – – – – 3 3 1 2 2 11

Desp. diverso 
em susp. seg. – – – – – – – 2 3 1 1 – 7

Ag. reg. 
prejudicado – – – 1 – – 8 1 2 – 7 1 20

Ag. reg. 
provido                        1 – – 1 – – 1 1 – – – 2 6

Ag. reg. não 
provido                – 1 4 10 2 – 12 17 8 1 3 22 80

Ag. reg. não 
conhecido           – – – – – – – – 2 1 – – 3

Emb. dec. 
acolhidos                 – – – 1 – 1 6 1 22 2 2 2 37

Emb. dec. 
rejeitados                1 121 82 11 2 – 11 6 10 6 5 – 255

Emb. dec. não 
conhecidos – 1 – – – – – – – – 1 – 2

RE-elet. enc. 
stf-via corec     1 – 3 – 4 – 5 – – – 2 – 15

Resp suspenso 
na Corec 4 41 57 10 96 334 249 149 314 135 152 54 1.595

RE sobrest na 
Corec   – 6 27 12 24 76 224 135 93 90 188 56 931

Memorandos 
expedidos         3 5 4 – 5 4 6 9 4 7 5 – 52

Ofícios 
expedidos 14 7 4 2 1 5 3 5 4 3 3 – 51

Total 211 955 497 587 745 1.423 1.767 1.633 1.686 1.308 1.497 605 12.920
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A quantidade de processos despachados pela Asret foi superior à quantidade de processos recebidos. Dessa situação, 
o saldo remanescente foi de 1.730 processos em dezembro de 2009, conforme gráfico abaixo:

Gráfico 1 
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A Secretaria-Geral da Presidência – Segep pres-
tou assessoramento técnico e administrativo 
à Presidência, colaborou na execução dos tra-

balhos, na integração entre as diversas áreas e unida-
des do Tribunal e esclareceu as dúvidas do público.

O secretário-geral acompanhou o presidente do 
Tribunal em solenidades oficiais e em recepções a autori-
dades, além de manifestar-se em processos administrativos 
submetidos a sua apreciação. 

Sob a coordenação da Segep, foram realizadas as 
atividades de comunicação, representação, programação 
social e cultural e de consultoria em Língua Portuguesa.

Projetou ainda o Catálogo Telefônico virtual, já dis-
ponível na página do Tribunal, que em 2010 estará eletroni-
camente veiculado para as Seções e Subseções Judiciárias 
que compõem a Primeira Região. 

Consultoria em Língua Portuguesa
A Seção de Consultoria em Língua Portuguesa – 

Sepor revisou documentos assinados pela Presidência e 
deu prosseguimento ao projeto Consultoria em Língua 
Portuguesa, prestando atendimento especializado, in loco, 
a diversos gabinetes de desembargadores federais, bem 
como a outras unidades produtoras de textos a serem as-
sinados pelo presidente do Tribunal (Asmag, Asret, Diges 
etc.).

Fez, ainda, revisão gramatical de documentos da Cor-
regedoria-Geral (relatórios de correição e provimentos).

O atendimento para dirimir dúvidas de redação e 
gramática estendeu-se às unidades e aos servidores do Tri-
bunal por meio de consultas telefônicas e e-mail (consulto-
ria.português@trf1.gov.br).

Publicou eletronicamente O quê do mês, artigo men-
sal bastante acessado pelo público do Tribunal e das Se-

ções e Subseções Judiciárias. O referido artigo tornou-se 
neste ano uma das seções da Revista do Tribunal Regional 
Federal da Primeira Região, todavia com outro título, qual 
seja Habeas Verbum: língua do Direito.

Quadro 12 
Publicação eletrônica O quê do mês

Mês Tema Autor

Janeiro
Novo acordo ortográfico 

da LP – Parte I
Maria da Glória 

Barbosa

Fevereiro
Novo acordo ortográfico 

da LP – Parte II
Maria da Glória 

Barbosa

Março
Dúvidas levantadas 

por autores de textos 
jurídicos – Parte I

Maria da Glória 
Barbosa

Abril
Dúvidas levantadas 

por autores de textos 
jurídicos – Parte II

Maria da Glória 
Barbosa

Maio
Nunca separe por vírgula 

– Parte I
Maria da Glória 

Barbosa

Junho
Critérios para o emprego 

das iniciais maiúsculas
Márcia Murça 

Barroso

Julho
Nunca separe por vírgula 

– Parte II
Maria da Glória 

Barbosa

Agosto Acentuar e brincar
Maria da Glória 

Barbosa

Setembro Nominal por quê?
Maria da Glória 

Barbosa

Outubro
Preposição “de” ou 

preposição “em”
Márcia Murça 

Barroso

Novembro
Então, para que serve a 

vírgula?
Maria da Glória 

Barbosa

Dezembro Não entre no mesmo
Maria da Glória 

Barbosa
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Encarregada de planejar, organizar e promover todas as sessões solenes, eventos, comemorações e re-
cepções do Tribunal e de suas Seções Judiciárias, a Assessoria de Representação e Programação Social 
– Asrep realizou 105 eventos de integração social,  observando as normas de cerimonial.

A Asrep organizou as exposições de arte no Espaço Cultural do Tribunal, as TRFs Mix, além do Programa de Visi-
tas Bem-vindo ao TRF 1ª Região. Participou, ainda, de jornadas organizadas em conjunto com a Escola de Magistratura 
Federal da Primeira Região – Esmaf  e esteve presente nas atividades de lazer.

Lançamento do Sistema de Processo Judicial Digital na 18ª Vara da Seção Judiciária 
do Distrito Federal

No dia 12 de fevereiro, o TRF 1ª Região realizou solenidade de lançamento do Sistema de Processo Judicial Digital 
na 18ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal – SJ/DF. A mais antiga Seccional do país deu mais um passo buscando 
a melhoria da prestação jurisdicional, implantando o Sistema de Processo Judicial Digital nas Varas de Execução Fiscal – 
PJD-EF.

20º aniversário do Tribunal Regional Federal da Primeira Região
No dia 30 de março, comemorou-se os 20 anos da criação do TRF 1ª Região. O presidente do Tribunal, Jirair 

Aram Meguerian, deu início à sessão solene convidando o deputado federal Paes Landim, o ministro do STJ Fernando 
Gonçalves, o presidente do STM, Carlos Alberto Marques Soares, e o procurador regional da República Antônio Augusto 
Brandão Aras para comporem a mesa de honra. Durante a sessão, houve apresentação do Coral do Tribunal, entrega de 
prêmios de incentivo funcionais, de diplomas de honra ao mérito e  homenagens aos servidores que se destacaram em 
prol da Justiça Federal da Primeira Região. Ainda como parte das ações planejadas, foi produzida logomarca dos 20 anos 
especialmente para celebrar a data. Destaque-se, ainda, o painel, em forma de linha de tempo, exposto no Espaço Cultu-
ral, permitindo aos visitantes conhecer ou rememorar momentos marcantes da história do Tribunal.

Presidente, Jirair Aram Meguerian, sua esposa, Jussara Meguerian, 
e a neta Ana Júlia na solenidade dos 20 anos do Tribunal.
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Quadro 13 
Solenidades, sessões solenes e eventos na Primeira Região

Data Tipo Nome Local

14/01 Solenidade
Assinatura do Convênio 01/2009, celebrado entre o TRF 1ª Região e a Caixa 
Econômica Federal.

Brasília/DF

29/01 Evento
Comemoração do aniversário e da despedida do então vice-presidente, 
desembargador federal Antônio Ezequiel da Silva.

Brasília/DF

12/02 Solenidade
Início do Sistema Processo Judicial Digital na 18ª Vara da Seção Judiciária do 
Distrito Federal.

Brasília/DF

04/03 Solenidade Posse do sr. Paulo Cesar Lopes no cargo de juiz federal substituto. Brasília/DF

05/03 Sessão solene
Posse do desembargador federal Antônio Souza Prudente no cargo de vice-
presidente do TRF 1ª Região.

Brasília/DF

08/03 Evento Entrega de brindes em comemoração do Dia Internacional da Mulher. Brasília/DF

20/03 Solenidade
Homenagem ao presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, e aos 
colaboradores envolvidos no projeto de construção da nova sede da Justiça 
Federal no Amapá.

Macapá/AP

23/03 Solenidade
Apresentação de anteprojeto para transmissão ao vivo pela internet, 
modernização da taquigrafia e geração de acervo em multimídia para o 
plenário e salas das sessões.

Brasília/DF

30/03 Sessão solene 20 anos do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Brasília/DF

02/04 Solenidade Lançamento da Revista Justiç@ – Revista Eletrônica da SJ/DF. Brasília/DF

03/04 Evento I Jornada Jurídica Comemorativa do 20º aniversário do TRF 1ª Região. Brasília/DF

06/04 Solenidade
Aula inaugural do ano letivo da Esmaf com a conferência 
“Neoconstitucionalismo e a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”, 
proferida pelo ministro Carlos Mário da Silva Velloso.

Brasília/DF

17/04 Solenidade

Assinatura do convênio entre o Tribunal, a Seção Judiciária do Estado do 
Piauí, a Prefeitura do Município de Parnaíba, a Universidade Estadual do 
Piauí e a Sociedade de Ensino Superior Piauiense, para a implantação do 
posto avançado dos Juizados Especiais Federais em Parnaíba.

Parnaíba/PI

19/04 Evento Instalação do Núcleo de Advocacia Voluntária na SJ/PI. Teresina/PI

23/04 Sessão solene
Posse do juiz federal Reynaldo Soares da Fonseca no cargo de 
desembargador federal desta Corte.

Brasília/DF

07/05 Evento Palestra em comemoração do Dia das Mães. Brasília/DF

08/05 Solenidade

Conferência sobre a aplicação da legislação ambiental no Brasil e na França, 
com palestras proferidas pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça 
Antônio Herman Benjamin e pela representante do Ministério do Meio 
Ambiente da França, Sabine Saint-Germain.

Brasília/DF

11/05 Solenidade
Instalação do Posto Avançado do Juizado Especial adjunto à 1ª Vara Federal 
da Subseção Judiciária de Juiz de Fora.

Brasília/DF

13/05 Solenidade
Inauguração das instalações do edifício Ministro Oscar Dias Corrêa e a 
outorga da comenda Grã-Cruz do Mérito Judiciário Milton Campos e da 
medalha Justiça Século XXI.

Belo Horizonte/MG
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18/05 Solenidade Inauguração das instalações das Varas Criminais da Justiça Federal no DF. Brasília/DF

21 e 22/05 Evento I Jornada de Direito Tributário da Esmaf. Brasília/DF

25/05 Solenidade 42 anos da Justiça Federal. Brasília/DF

25/05 Solenidade
Aniversário dos 17 anos de instalação da Justiça Federal no Tocantins e VII 
Jornada Jurídica.

Palmas/TO

04/06 Evento
Palestra “Consciência Ambiental”, proferida pela presidente da Oscip – 
Associação Amigos do Futuro, Rejane Pieratti.

Brasília/DF

05/06 Solenidade 1º Fórum Ambiental Internacional da Magistratura Federal na Amazônia. Manaus/AM

09/06 Solenidade Comemoração dos 40 anos de instalação da Justiça Federal no Acre. Rio Branco/AC

17/06 Solenidade
Inauguração das instalações da 22ª Vara da Justiça Federal no Distrito 
Federal.

Brasília/DF

17 a 19/06 Evento I Jornada de Direito Civil e Processual Civil da Esmaf. Salvador/BA

22/06 Solenidade
Instalação do serviço de atividades destacadas de cálculos em processo do 
Juizado Especial Federal e da Central de Perícias do JEF da SJ/DF.

Brasília/DF

22/06 Solenidade Assinatura do convênio de crédito imobiliário do Banco do Brasil. Brasília/DF

24/06 Solenidade
Transmissão dos cargos de diretor do Foro da SJ/DF ao juiz federal Marcus 
Vinicius Reis Bastos e de vice-diretor do Foro ao juiz federal Alexandre 
Machado Vasconcelos.

Brasília/DF

29/06 Solenidade

Transmissão do cargo de diretor do Foro da Subseção Judiciária de Juiz 
de Fora ao juiz federal substituto Leandro Saon da Conceição Bianco e 
descerramento da placa alusiva ao convênio celebrado entre o TRF e a 
Faculdade Estácio de Sá.

Juiz de Fora/MG

01/07 Solenidade
Transmissão dos cargos de diretor do Foro da SJ/BA ao juiz federal Antônio 
Oswaldo Scarpa e de vice-diretor do Foro ao juiz federal Ávio Mozar José 
Ferraz de Novaes.

Salvador/BA

01/07 Solenidade
Transmissão dos cargos de diretor do Foro da SJ/MG ao juiz federal João 
Batista Ribeiro e de vice-diretor do Foro ao juiz federal Itelmar Raydan 
Evangelista.

Belo Horizonte/MG

03/07 Evento
Palestra “Judicialização e Ativismo Judicial”, proferida pelo professor Luís 
Roberto Barroso.

Brasília/DF

03/07 Solenidade
Apresentação dos juízes federais Juliano Taveira Bernardes e Carlos Augusto 
Torres Nobre nas funções de diretor e vice-diretor do Foro da SJ/GO.

Brasília/DF

17/07 Solenidade
Apresentação da juíza federal Adverci Rates Mendes de Abreu e do juiz 
federal Cesar Augusto Bearsi nas funções de diretora e vice-diretor do Foro 
da SJ/MT.

Cuiabá/MT

20/07 Solenidade
Assinatura dos Convênios 03/2009, celebrado entre o Tribunal e a Poupex, e 
04/2009, celebrado entre o Tribunal e a Fundação Habitacional do Exército.

Brasília/DF

07 a 11/08 Evento VII Encontro Anual da Associação dos Juízes Federais da 1ª Região – Ajufer. Salvador/BA

13/08 Solenidade
Apresentação do sistema de relatórios estatísticos Transparência em 
Números.

Brasília/DF
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14/08 Solenidade
Apresentação dos juízes federais Sandro Helano Soares Santiago e Ricardo 
Felipe Rodrigues Macieira nas funções de diretor e vice-diretor do Foro da 
SJ/PI.

Teresina/PI

20 e 21/08 Evento
I workshop de descarte de autos judiciais findos e documentos 
administrativos do TRF 1ª Região.

Brasília/DF

27/08 Solenidade 1º envio dos recursos eletrônicos ao Superior Tribunal de Justiça. Brasília/DF

28/08 Evento Videoconferência Meta 2. Brasília/DF

28/08 Solenidade
Lançamento da obra A Constituição no atual entendimento dos Tribunais 
Federais.

Brasília/DF

31/08 Solenidade
Abertura da VII Jornada Jurídica da Seção Judiciária do Estado do Amazonas 
e posse do juiz federal Dimis da Costa Braga na função de vice-diretor da 
SJ/AM.

Manaus/AM

11/09 Solenidade
Conferência “Prescrição e Decadência no Código Civil”, proferida pelo 
ministro José Carlos Moreira Alves.

Brasília/DF

18/09 Solenidade
Homenagem ao ministro do STJ José Cândido de Carvalho Filho, em razão 
da atribuição de seu nome ao edifício sede da Subseção Judiciária de 
Ilhéus.

Ilhéus/BA

23/09 Solenidade

Entrega da medalha e do diploma de Visitante Ilustre ao exmo. sr. 
presidente emérito da Corte Constitucional Italiana, professor Antônio 
Baldassarre, e ao sr. diretor da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, professor Antônio dos Santos Justo.

Brasília/DF

24/09 Solenidade
Plantio de mudas de espécies nativas do cerrado, como parte dos eventos 
comemorativos do 1º aniversário do Projeto TRF Socioambiental e do 
lançamento do processo de neutralização de carbono pelo TRF.

Brasília/DF

25/09 Solenidade
Descerramento da placa alusiva ao marco inicial da construção do edifício 
Anexo da Justiça Federal do Tocantins.

Palmas/TO

29/09 Evento
Palestra “Cenários e Desafios Socioambientais”, proferida pelo professor 
doutor Genebaldo Freire.

Brasília/DF

01 e 02/10 Evento Curso de Processo Civil Comparado Brasil/Alemanha – Ajufe. Rio de Janeiro/RJ

02/10 Evento
Palestra de apresentação dos Sistemas Integrados de Gestão da Justiça 
Federal – Sigjus.

Brasília/DF

02 e 09/10 Evento
Palestra “Consciência Ambiental”, proferida pela presidente da Oscip – 
Associação Amigos do Futuro, Rejane Pieratti.

Brasília/DF

23/10 Evento Mês da Criança no Judiciário. Brasília/DF

27 a 29/10 Evento I Jornada de Direito Previdenciário da Esmaf. Belo Horizonte/MG

28/10 Evento Comemoração do dia do Servidor Público. Brasília/DF

03 a 07/11 Evento Semana da Saúde do Coração. Brasília/DF

09/11 Solenidade
Posse do desembargador federal Tourinho Neto na função de coordenador 
dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região.

Brasília/DF

10/11 Evento Reunião do Colégio dos Presidentes. Brasília/DF

12 e 13/11 Evento II Seminário de Estudos Jurídicos da Amazônia Ocidental –Sejao. Porto Velho/RO
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13/11 Evento
Palestra “Emagrecimento Consciente”, proferida pela psicóloga Angélica 
Rodrigues Santos.

Brasília/DF

16/11 Solenidade
5º Descarte de Documentos e Processos Administrativos e 2º Descarte de 
Autos Judiciais Findos.

Brasília/DF

19/11 Sessão solene
Posse da juíza federal Ângela Maria Catão Alves no cargo de 
desembargadora federal desta Corte.

Brasília/DF

20/11 Solenidade
Encerramento da fase de sensibilização, treinamento e suporte à 
implantação do Sigjus – Sistemas Integrados de Gestão da Justiça Federal.

Brasília/DF

26 e 27/11 Evento I Jornada de Planejamento e Gestão da Esmaf. Boa Vista/RR

30/11 Solenidade

Outorga de diploma e medalha de Visitante Ilustre à deputada distrital 
Eurides Brito, ao secretário de estado de Educação do Distrito Federal, José 
Luiz da Silva Valente e ao chefe adjunto do Gabinete da Governadoria do 
Distrito Federal, Marinaldo Martins Guimarães, por ocasião da visita a este 
Tribunal.

Brasília/DF

01 a 16/12 Evento Campanha Árvore da Solidariedade. Brasília/DF

02/12 Evento
Lançamento da obra Argumento, que reúne artigos doutrinários do X 
Encontro de Juízes Federais da 1ª Região, realizado pela Esmaf, sob a direção 
do desembargador federal Olindo Menezes.

Brasília/DF

04/12 Solenidade
Inauguração do Posto Avançado de Atendimento dos Juizados Especiais 
Federais da SJ/PI.

Parnaíba/PI

10/12 Evento Missa de Natal. Brasília/DF

11/12 Solenidade
Encerramento do mutirão de conciliação do Juizado Especial Federal da SJ/
DF.

Brasília/DF

16/12 Evento Culto ecumênico. Brasília/DF

18/12 Evento Festa de confraternização dos servidores do TRF 1ª Região. Brasília/DF

Quadro 14 
Exposições realizadas no Espaço Cultural do TRF 1ª Região

P

Período Exposição

02 a 06/03 Expo meio ambiente.

09 a 20/03 Fotografias em homenagem ao Dia Internacional da Mulher – “Simplesmente, Mulher”.  

30/03 a 04/04 Exposição fotográfica dos 20 anos do TRF 1ª Região.

13 a 24/04 Portas e Vitrais – Nilton Franzoni.

04 a 08/05 TRF Mix do Dia das Mães. 

18 a 29/05 Arte francesa e decoupage – Yara Ribeiro e Elizabeth Alvarenga.

03 a 05/06 Reciclagem – várias ONGs.

08 a 19/06 A arte de Franzé – Francisco José de Araújo Costa.

29 a 10/07 Ponto de vista – Maurício Maia Soutinho.

03 a 14/08 Arte em cores – Ana Lúcia Pinto.



Relatório de Atividades do TRF 1ª Região – 20094646

Asrep
Assessoria de Representação e Programação Social

24/08 a 04/09 Uma pincelada, uma caminhada – Jacira Contiero.

14 a 25/09 Pintura Colonial Barroca – Escola Cusquenha – Vitor Hugo Bravo Romero.

05 a 16/10
Ser diferente é fazer a diferença em homenagem ao Dia da Criança e ao Dia da 
Cidadania – Melina Pedroso e Tonico Araújo.

26/10 a 06/11 Paisagens – Arthur Romero.

16 a 18/11 Reciclados – evento em conjunto com o descarte de documentos.

07 a 18/12 TRF Mix de Natal.

14 a 18/12 Imagens de Minas – Arte Sacra – Said Santiago

Quadro 15 
Programa de Visitas Bem-vindo ao TRF 1ª Região

Data Instituição Visitantes/estudantes

24/03 UniCEUB 41

03/04 Visita de Magistrados – Programa de Intercambio de Magistrados 2

14/04 UniCEUB 45

15/05 Faculdade de Direito de Ouro Preto – UFOP 44

28/05 Universidade Católica 45

08/06 Faculdade Projeção 50

17/08 Visita de Magistrados – Programa de Intercambio de Magistrados 2

19/08 Oficiais do quadro complementar da Aeronáutica, bacharéis em direito 22

21/09 Visita de Magistrados – Programa de Intercambio de Magistrados 2

07/10 UniCEUB 32

22/10 UniCEUB 41

04/11 UDF Centro Universitário 20

24/11 Uniplan 10

26/11 Universidade Católica 45

01/12 UniCEUB 50
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A Assessoria de Comunicação – Ascom desenvolve atividades que visam promover e salvaguardar a ima-
gem do Tribunal Regional Federal da Primeira Região perante o público interno e a sociedade. Além 
de elaborar notas e boletins de circulação interna, tem intermediado os contatos entre a imprensa e os 

magistrados, mantendo diálogos frequentes com diversos veículos de comunicação.

A Ascom realizou coberturas jornalísticas, fotográficas, televisivas e radiofônicas dos principais acontecimentos 
do TRF e das Seccionais da Primeira Região para veiculação nos informativos impressos, na TV Destaque, na TV e na 
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Rádio Justiça; disponibilização, em videoteipe 
(vt), dos eventos da Corte e Seccionais no TRF 
na TV, veículo disponível na página da Ascom 
no site do Tribunal; seleção de notícias para o 
clipping diário; disponibilização de videoteca; 
produção de programas e vídeos institucio-
nais; copiagem de produtos em mídias diver-
sas; e prestação de serviço de mensageiro para 
divulgação instantânea de informações ur-
gentes. Participou de projetos especiais, como 
a montagem da exposição de fotos e vídeos 
“Túnel do Tempo”, organizada por ocasião da 
comemoração dos vinte anos do Tribunal, em 
março. Exposição Túnel do Tempo

A Ascom estabeleceu metas anuais com base na Resolução 85 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, de 08/09/2009, 
para dar transparência às ações do Tribunal, Seções e Subseções Judiciárias vinculadas, e seguiu o regulamento de serviço 
da Casa.

Jornalismo impresso
A Ascom produziu diversas publicações impressas, com o objetivo de divulgar fatos de interesse do público interno 

e externo relacionados à Primeira Região. A qualidade e a objetividade dos textos publicados basearam-se em normas da 
construção de matérias jornalísticas.

Além da distribuição das publicações no Tribunal e nas Seccionais da Primeira Região, os impressos produzidos 
foram disponibilizados na página do Tribunal na internet.

1  Destaques do Dia, Extra, Infojef e Variedades

1.1  Destaque do Dia

O Destaque do Dia deu continuidade à função de informar o público interno, de forma objetiva e eficiente, sobre as 
principais ações e eventos da Primeira Região. 
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As matérias produzidas para o Destaque do Dia ser-
vem de base para outras publicações da Ascom, como a 
Revista Destaque e as notícias veiculadas na página do Tri-
bunal na internet.

Além dessas matérias, os textos têm por base notas 
oriundas dos diversos setores do Tribunal. A divulgação 
desses textos proporciona integração entre a administra-
ção e o corpo funcional e maior acesso às informações ins-
titucionais da Casa e de seus membros. 

Foram produzidas ao todo 238 edições do Destaque 
do Dia, resultando em mais de 1.000 textos informativos 
dirigidos ao público interno. 

Destaque do Dia

1.2  Destaque Extra

No Destaque Extra foram publicados comunicados 
de extrema relevância, como a portaria da Presidência que 
autorizou o afastamento de gestantes, imunodeprimidos 
e demais grupos de risco para evitar a propagação do vírus 
Influenza (H1N1). 

1.3  Destaque Infojef

O Destaque Infojef é um veículo quinzenal de divul-
gação das principais notícias referentes às ações e resulta-
dos dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região.

Entre as principais notícias estão a realização de mu-
tirões de audiências e de Juizados itinerantes na Primeira 
Região e a instalação de postos avançados em Subseções 
Judiciárias. 

Esse informativo é produzido pela Ascom em parce-
ria com a Coordenação dos Juizados Especiais Federais da 
Primeira Região – Cojef.

1.4  Destaque Variedades

No Destaque Variedades são publicadas, semanal-
mente, as datas dos aniversariantes e os anúncios classifi-
cados solicitados pelo corpo funcional do Tribunal. 

2  Publicações especiais

2.1  Destaque Especial Semana do Coração

No mês de novembro, a Ascom produziu três edi-
ções especiais em virtude da Semana da Saúde do Cora-
ção. Organizado pelo Tribunal, esse evento, voltado para a 
sensibilização, foi realizado para promover a saúde, a res-
ponsabilização e o autocuidado.

Nas três publicações foram divulgadas a programa-
ção do evento, a cobertura jornalística da abertura e do 
encerramento da Semana.

Quadro 16 
Destaques produzidos até 18/12  

(dados atualizados até 04/12)

Publicação Número de 
exemplares Periodicidade

Destaque do Dia 237 diária

Destaque Extra 6 esporádica

Destaque Especial 4 esporádica

Destaque Variedades 49 semanal

Destaque Infojef 26 quinzenal
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3  Revista Destaque
A Revista Destaque vem passando por mudanças 

editoriais. Esse processo gradativo consolidou-se em 2009. 
O caráter jornalístico (apuração de fatos, identificação de 
pautas factuais de interesse dos leitores e identificação 
de fontes que validem os assuntos), e não apenas o  de 
registro histórico, pode ser percebido nas páginas da pu-
blicação. Exemplo disso são as entrevistas que passaram a 
ter como base assuntos atuais. Essa prática visa atender a 
lógica do jornalismo. 

Em termos de valorização da imagem do entrevis-
tado, a partir da edição 66, referente aos meses de maio, 
junho e parte de julho, foi adotada a foto da autoridade 
em página inteira, um recurso utilizado por diversos veí-
culos de comunicação impressa. Não se usa mais foto de 
arquivo; na ocasião da entrevista, o fotógrafo acompanha 
o repórter e registra o momento do diálogo com o entre-
vistado.

Ainda no tópico “Entrevista”, voltou-se a evitar a en-
trevista por e-mail — uma técnica muito utilizada no jor-
nalismo atual (baseado nas facilidades da tecnologia) — e 
a valorizar a entrevista “ao vivo” (presencial). Na entrevista 
ao vivo, o repórter tem a chance de ir além do roteiro de 
perguntas estabelecidas e, com isso, obter mais informa-
ções relevantes. 

A Ascom fez um trabalho de informação aos respon-
sáveis pelo envio de matérias das Seccionais, explicando, 
por telefone ou por e-mail, a esses profissionais, que muito 
colaboram com a Revista Destaque, que a publicação não 
tem mais espaço para textos de caráter literário: notas, ma-
térias ou artigos. O material enviado pelas Seções e Subse-
ções para a redação da Revista precisa seguir a linha edito-
rial e prezar pela informação objetiva, seguindo a estrutura 
da notícia impressa: lead, sublead e demais informações 
por ordem de importância (pirâmide invertida). 

Algumas inovações feitas em 2008 continuaram 
a fazer parte da linha editorial da Revista Destaque. Um 
exemplo é a veiculação de artigos relacionados ao com-
portamento organizacional na seção “Comportamento”. A 
seção “PGQVT” passou a ter uma abordagem mais ampla  
e transformou-se na seção “Saúde”, que é dedicada aos 
artigos produzidos pela equipe de profissionais de saúde 
do Tribunal. Também foi instituída a editoria de “Esporte”, 

voltada à divulgação dos magistrados, servidores e presta-
dores de serviço que praticam atividades esportivas, com 
a ideia de sensibilizar o corpo funcional do Tribunal  e de 
toda a Primeira Região sobre os benefícios proporciona-
dos pela prática desportiva.

A Ascom voltou a publicar na Revista Destaque o en-
carte “Estatísticas TRF 1ª Região”. 

Ao todo foram publicadas cinco edições em 2009, 
totalizando 342 páginas, média de 68,4 páginas por edi-
ção, com tiragem de 2.500 exemplares. 

Quadro 17 
Quadro relativo à Revista em 2009

Publicação N. de edições Periodicidade

Revista Destaque 5 Trimestral 

Tiragem: 2.500 exemplares por edição

Revista Destaque
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Assessoria de Imprensa
Para assegurar a transparência dos serviços do Tri-

bunal e a fidedignidade das informações, a Ascom divul-
gou os fatos ocorridos na Corte e esclareceu as dúvidas 
advindas da imprensa.

Durante o ano, muitos processos julgados no Tribu-
nal despertaram o interesse do público e, consequente-
mente, da mídia. A Ascom intermediou os contatos com 
os desembargadores federais responsáveis pelos proces-
sos e prestou as informações e esclarecimentos aos jorna-
listas interessados. Agendou entrevistas de interesse dos 
jornalistas que trabalham produzindo notícias sobre o Po-
der Judiciário.

A Assessoria acompanhou as sessões de julgamen-
to para divulgação das decisões relevantes. 

Preparou, ainda, plano de divulgação da posse do 
vice-presidente, ocorrida em março, e dos desembargado-
res federais Reynaldo Soares da Fonseca, em abril, e Ângela 
Maria Catão Alves, em novembro. O plano incluiu, além 
dos serviços de assessoria de imprensa, a divulgação e a 
cobertura jornalística.

Prestou assessoria ao presidente e aos membros 
da Corte em todos os eventos promovidos pelo Tribunal, 
sempre que solicitado por eles tanto no Tribunal como nas 
Seccionais.

Otimização das atividades
No dia 27 de fevereiro, implantou-se a inserção do 

nome (sigla) da Seção ou Subseção Judiciária antes do tí-
tulo da notícia para se identificar a origem do texto ou dos 
dados enviados. A partir de então, quando a decisão ou 
notícia provêm das Seccionais da Primeira Região, a sigla 
correspondente deve figurar em primeiro lugar no título. 
Assim: “SJDF: Justiça Federal do DF cria sistema informati-
zado para dar mais segurança ao cumprimento de man-
dados judiciais”.

Mesmo que o texto tenha sido escrito por redatores 
da Ascom do Tribunal, se os dados (de decisões ou fatos 
institucionais) forem enviados pelas Seções ou Subseções, 
o título deverá ter essa configuração. 

A exceção ocorre quando o repórter da Ascom está 
em algum órgão da Justiça Federal da Primeira Região 

acompanhando membro da Corte (seja desembargador 
seja juiz federal convocado). Em resumo, é o caso de re-
dator enviado especialmente para a cobertura jornalística 
dos fatos que ocorrem na Justiça Federal dos treze estados 
ou do Distrito Federal.

Exemplos de texto redigido por seção de comunica-
ção da Justiça Federal: 

“SJDF: Justiça Federal do DF cria sistema informati-
zado para dar mais segurança ao cumprimento de man-
dados judiciais

Publicado em 27 de fevereiro de 2009, às 19:54

http://www.trf1.gov.br/sitetrf1/conteudo/de-
talharConteudo.do?conteudo=33696&canal=

Texto redigido pela Ascom”

“TRF assina acordo de cooperação e implanta advo-
cacia voluntária na Seção Judiciária do Piauí 

Publicado em 27 de fevereiro de 2009, às 18:15

http://www.trf1.gov.br/sitetrf1/conteudo/de-
talharConteudo.do?conteudo=33670&canal=2”

Também implantou padrão textual para publica-
ções sobre as Súmulas: “Súmulas: STJ 402 a 409”.

Esses mecanismos de padronização dão celeridade à 
publicação da notícia que, sempre que urgente, é enviada 
ao e-mail imprensa@trf1.jus.br com o título “URGENTE”.

Veículos que mais procuraram a Ascom
Agência de notícias:��  Agência Brasil, Agência Folha, Diá-
rios Associados, Reuters.

Mídia impressa��

Revistas: Consultor Jurídico, Época, Isto É, Nathional ��
Geografic, Veja;

Jornais: Correio Braziliense, Folha de São Paulo, Jor-��
nal do Brasil, O Estado de São Paulo, O Globo, Ga-
zeta Mercantil, Correio Braziliense, Estado de Minas, 
O Tempo, Jornal de Brasília, Diário de Cuiabá, Valor 
Econômico, Correio da Bahia, O Popular, Folha Di-
rigida.

Rádio:��  Justiça, BandFM, Band News, CBN, Radiobrás 
(EBC).

TVs:��  Globo, Record, Bandeirantes, TV Brasil, SBT, TV Brasília, 
TV Liberal (afiliada Rede Globo),TV Justiça, SBT, Record.
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Web�� : Correio Web, Folha Online, G1.

Alguns dos processos que despertaram interesse da 
mídia

Venda de bebidas alcoólicas nas rodovias federais; 
utilização de lenha como matriz energética e o meio am-
biente; desocupação do gabinete da reitoria da UnB em 
Brasília; operação pasárgada; usina de Belo Monte; roubo 
de piaçava em terra indígena de ianomâmis; questões 
relacionadas à reserva indígena Raposa Serra do Sol (exe-
cução da decisão do STF); Operação Vorax; Clonagem de 
cartão, operação upatakon; desmatamento no Parque Na-
cional da Serra do Pardo; negativa de indenização a criador 
de avestruz; obras da hidrelétrica de Estreito; tombamento 
histórico do Iphan em Salvador; operação João de Barro; 

indenização por danos morais para a família de desapare-
cido político; suspensão pela Justiça Federal de decisão da 
Anac sobre Varig Logística; leilão de gado bovino em Alta-
mira; multa para a Nestlé por mudanças na embalagem, 
caso Nestlé x Garoto; boi pirata; compra de equipamento 
de raios-x para a Receita Federal; Texaco e Petrobrás; extra-
ção de madeira em Apinajé – terra indígena; retomadas as 
obras do sistema de irrigação em Pedro Afonso/TO; con-
cessão da exploração de manganês no Amapá; Anatel e 
o Plano Geral de Outorgas dos serviços de telecomunica-
ções; 180 dias de licença-maternidade; competência para 
licenciar obras da Termelétrica Porto do Itaqui/MA; preser-
vação do meio ambiente do Parque Nacional dos Lençóis 
Maranhenses e Reserva indígena Marawatsede (Xavantes) 
em Mato Grosso.

Quadro 18 
Textos de divulgação (enviados à imprensa por e-mail) 

Mês Assunto

Fevereiro
Juizados Federais itinerantes vão percorrer 12 municípios brasileiros
Posse do vice-presidente Souza Prudente

Março
Tribunal completa 19 anos
Posse do vice-presidente Souza Prudente

Abril
Posse de  juiz federal promovido a desembargador
Coletiva de imprensa pelo presidente sobre Raposa Serra do Sol

Maio
Tribunal, em defesa da Amazônia Legal, realiza conferência Brasil-França
JEF chega ao Tocantins

Junho JF/PI realiza mais de oito mil audiências

Julho Região do semiárido baiano recebe a Justiça Federal itinerante

Agosto Meta 2

Setembro
Transparência em números
Meta 2 – Conselho Nacional de Justiça
Justiça Federal de Imperatriz promove mutirão de audiências para julgar mais de duas mil ações

Outubro Juizado Especial Federal do Maranhão realizará mais de quatro mil audiências em Governador Nunes 
Freire 

Novembro

Mutirão de audiências do JEF em Vitória da Conquista/BA
Posse da desembargadora federal Ângela Catão
Semana Nacional de Conciliação
“Amazônia para Sempre” vai até a Justiça e pede punição aos agressores do Meio Ambiente

Total 20 releases disponibilizados à imprensa
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Quadro 19 
Registros jornalísticos

Notícias na intranet 1.174

Notícias na internet 422

Avisos na intranet 109

Avisos na internet 80

Serviço mensageiro em média 204 por ano

Telejornalismo
O Núcleo de Televisão do TRF 1ª Região desenvol-

veu intenso trabalho de cobertura dos principais eventos 
no Tribunal e acompanhamento de decisões judiciais que 
tiveram repercussão nacional.

A produção de audiovisual foi muito requisitada na 
divulgação de uma série de programas especiais, vídeos 
de lançamento de projetos e programas, bem como na 
participação de reportagens especiais.

O Núcleo de Telejornalismo também ampliou o es-
paço do Tribunal nos dois telejornais da TV Justiça: Jornal 
da Justiça – 1ª e 2ª edição, com o envio de matérias diá-
rias.

Quadro 20 
Produções audiovisuais

Produção Quantidade

Reportagem sobre decisões/solenidades 89

Momento Jurídico 9

Vídeo institucional 13

TRF na TV
O TRF na TV é um repositório que visa facilitar o aces-

so às reportagens produzidas no Tribunal e às matérias ins-
titucionais por meio do link TRF na TV – A Primeira Região 
na TV, disponível na página eletrônica do Tribunal. Até o 
final do exercício, foram disponibilizadas 67 matérias.

Fo
to
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et

o 
M
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iro

Coletiva Raposa Serra do Sol

Jornalismo on-line
A Ascom procura cobrir solenidades oficiais internas 

e externas do Tribunal, além dos eventos nas sedes das Se-
ções e Subseções Judiciárias para o registro histórico e jor-
nalístico dos fatos relacionados à Primeira Região.

Também divulga decisões/acórdãos/despachos re-
metidos dos gabinetes para divulgação e o material jorna-
lístico coletado pela equipe do jornalismo on-line.

Internet e intranet
As matérias de interesse do público interno, tais 

como férias de servidores, oficinas e posses, são divul-
gadas exclusivamente na intranet. As notas destinadas à 
imprensa e ao público externo são veiculadas na internet, 
como decisões, notícias sobre concurso público, concilia-
ção, notícias de utilidade pública e de interesse social. 

Essas informações oficiais são enviadas pela Presi-
dência, pela Diretoria-Geral, pelas turmas processantes, 
pelos gabinetes e pelas secretarias.

Serviço mensageiro
Em caso de urgência, pequenos comunicados (men-

sagens instantâneas) são enviados a todos os computadores 
do Tribunal. Falta de energia, desligamento de equipamen-
tos de informática, pertences encontrados pelo Serviço de 
Segurança, veículos que se encontram mal estacionados ou 
com janelas abertas fizeram parte desses comunicados.
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Momento Jurídico
O programa Momento Jurídico, que apresenta a 

exposição de ideias e pontos de vista sobre determinado 
tema jurídico, foi reestruturado, ganhando nova lingua-
gem visual, mais dinâmica e com maior diversidade de 
assuntos. O Programa, referência entre os magistrados da 
Primeira Região, por decisão da TV Justiça foi retirado do ar 
no mês de julho.

Quadro 21 
Programas apresentados no Momento Jurídico

Magistrado Programa

Lincoln Faria – juiz federal ”Raposa Serra do Sol”

Fernando da Costa Tourinho Neto 
– desembargador federal  

“Lei de Execuções 
Penais”

Vallisney Souza Oliveira – juiz 
federal “Precatórios”

Antônio Souza Prudente – 
desembargador federal 

“Criação de Varas 
Ambientais”

Mônica Sifuentes – juíza federal 
“Sequestro 
Internacional de 
Crianças”

Renato Grizzotti Júnior – juiz 
federal “Varas Federais”

Alberto Vieira da Cunha – 
desembargador federal 

“Do Inquérito à 
Denúncia”

Antônio Souza Prudente – 
desembargador federal “Varas Ambientais”

Sílvia Elena Petry Wieser – juíza 
federal “Novas Varas Federais”

TV Justiça
Videoteipes diários foram produzidos com reporta-

gens sobre decisões importantes do Plenário, das Seções 
e das Turmas, além da cobertura de eventos e solenidades 
para contribuição para o Jornal da Justiça, veiculado pela 

TV Justiça, canal de TV público com transmissão diária das 
13  às 19 horas. Ao todo, foram produzidas 89 matérias, 
com duração média de 2 minutos cada. 

Vídeos institucionais
Quadro 22 

Produção de vídeos institucionais –  
intensificada em 2009

Vídeo institucional 

Processo Judicial Digital Execução Fiscal – o marco na Justiça 
do Distrito Federal

Homenagem ao desembargador federal Antônio Ezequiel 
da Silva

Amazônia verde esperança

Memória oral da Justiça Federal – depoimentos

Túnel do tempo – memória institucional 

Programa inteiro teor

JEF/DF

Arquivo e descarte de processos judiciais

Produção e gravação do vídeo sobre a Corip/TRF 1ª Região

Dia dos Pais

Cojef da Primeira Região

Gestão documental no TRF 1ª Região

Programa Via Legal
Para o programa Via Legal, produzido em parceria 

com o Conselho da Justiça Federal, foram produzidas 41 
matérias.
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Coberturas de eventos e solenidades internas
As equipes de TV cobriram e registraram solenidades e outros acontecimentos no TRF em 2009, como palestras e 

jornadas jurídicas, homenagens e posses. Acompanharam a cobertura de solenidades de lançamento de projetos, como 
a do envio da primeira remessa de recursos especiais e agravos da área civil.

Quadro 23 
Cobertura de eventos e solenidades internas

Evento Data

Solenidade de assinatura do convênio de cooperação mútua para concessão de financiamento habitacional. 14/01

Eleição para vice-presidente do TRF. 13/02

Eleição de lista tríplice para escolha de novo desembargador federal. 18/02

Promoção da Secretaria de Bem-Estar Social. Evento para gestantes – palestra e exibição de filme. 03/03

Posse e cumprimentos – vice-presidente Antônio Souza Prudente. 05/03

Solenidade em comemoração do 20º aniversário do TRF 1ª Região. 30/03

Cobertura das reuniões do presidente do TRF 1ª Região, Jirair Aram Meguerian, na Reserva Raposa Serra do Sol/RR, 
com índios e não índios, que visou cumprir decisão do Supremo Tribunal Federal. 04/04

Solenidade de posse do juiz federal Reynaldo Soares da Fonseca no cargo de Desembargador Federal. 23/04

Coletiva com o presidente do TRF 1ª Região, Jirair Aram Meguerian, sobre a região Raposa Serra do Sol. 29/04

Encontro Brasil-França – Aliança Brasil-França na defesa legal do meio ambiente. 08/05

Encontro de gestantes – TRF 1ª Região. 20/05

Visita de magistrados a Mamirauá/AM, primeira reserva de desenvolvimento sustentável do Brasil. 24/04

Apresentação do sistema transparência em números da Justiça Federal. 13/08

Workshop Divisão de Arquivo e Memória Institucional: Gestão de Acervo Documental – Partes de 1 a 4. 20 e 21/08

Visita de juízes federais do Equador ao TRF 1ª Região. 24/08

Solenidade de envio da primeira remessa de recursos especiais e agravos da área civil. 27/08

Meta 2 – Julgamento de todos os processos anteriores a 2005. 01/09

Semana Nacional de Conciliação da Primeira Região. 14/09

Plantio de mudas – programa de neutralização de carbono do TRF Socioambiental. 24/09

Posse do desembargador federal Tourinho Neto na função de coordenador dos Juizados Especiais Federais da 
Primeira Região. 19/10

Rede solidária Anjos do Amanhã – atividades integradas de cidadania, saúde, educação e ecologia – TRF 1ª Região. 23/10

Semana da Saúde do Coração – TRF 1ª Região. 03 a 07/11

Solenidade do 6º descarte de documentos e processos administrativos e 2º descarte de autos judiciais findos – 
TRF 1ª Região. 16/11

Posse da juíza federal Ângela Maria Catão Alves no cargo de Desembargadora Federal. 19/11
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Cobertura de eventos e solenidades nas Seções Judiciárias
A equipe de TV fez a cobertura de eventos em Seções Judiciárias, entre os quais as solenidades de posse dos novos 

diretores.

Quadro 24 
Cobertura de eventos e solenidades nas Seccionais

Evento Data

Solenidade que marca o início do sistema de virtualização do processo judicial digital na 18ª Vara da Seção Judiciária 
do Distrito Federal. 12/02

Homenagem ao dr. Hércules Quasímodo da Mota Dias e inauguração do novo edifício da Seção Judiciária do Distrito 
Federal. 26/02

Solenidade em homenagem ao presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Ministro 
Gilmar Mendes. Inauguração do Centro de Justiça e Solidariedade em Macapá/AP. Homenagem ao presidente do 
Tribunal, desembargador federal Jirair Aram Meguerian, como cidadão Amapaense.

20/03

Solenidade de assinatura do convênio entre o Tribunal e a Seção Judiciária do Estado do Piauí, a Prefeitura de 
Parnaíba/PI, a Universidade Estadual do Piauí e a Sociedade de Ensino Piauiense para implantação do Posto 
Avançado de Atendimento dos Juizados Especiais Federais no município de Parnaíba/PI.

17/04

Solenidade de inauguração Cenajus – Casa de Cidadania – Piauí. 25/04

Solenidade de instalação do Posto de Atendimento do Juizado Especial Federal adjunto à 1ª Vara Federal de Juiz de 
Fora/MG, mediante convênio com a Faculdade Estácio de Sá. 11/05

Solenidade de inauguração das novas instalações das varas criminais da Justiça Federal – 10ª e 12ª Varas da Seção 
Judiciária do Distrito Federal. 18/05

Solenidade dos 42 anos da Justiça Federal do Distrito Federal. 25/05

1º Fórum Ambiental Internacional da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região. 10/06

Inauguração das novas instalações da 22ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal. 15/06

Solenidade de posse do novo diretor do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal. 24/06

Solenidade de instalação do serviço de atividades destacadas de cálculos em processos do Juizado Especial Federal 
e instalação da Central de Perícias do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. 22/06

Conciliação dos Juizados Especiais Federais em Teresina – mutirão do Piauí. 27/06

Solenidade de troca da diretoria da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG e descerramento de placa alusiva ao 
convênio entre o TRF e a Faculdade Estácio de Sá para construção do Posto de Peticionamento em Juiz de Fora/MG. 29/06

Solenidade de posse da nova diretoria da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais. 01/07

Posse dos novos dirigentes do Foro da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso. 17/07

Solenidade de posse da nova diretoria da Seção Judiciária do Estado do Piauí. 14/08

Semana de Conciliação da Justiça Federal do Distrito Federal. 14 a 18/9

Homenagem ao ex-Ministro José Cândido de Carvalho Filho em razão da atribuição de seu nome ao prédio da 
Subseção Judiciária de Ilhéus/BA. 18/09

Juizado Especial Federal itinerante em Governador Nunes Freire/MA. 12 e 13/09
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Cobertura e edição de palestras, cursos e congressos
Foram gravados cursos, seminários e palestras, destacando-se os do quadro a seguir.

Quadro 25 
Cobertura e edição de palestras, cursos e congressos

Data Evento

22/01 Curso sobre o novo acordo ortográfico da língua portuguesa – professores Sérgio Waldeck de Carvalho, 
Adriano Jordão e Edelweiss Mafra.

06/03 Aula inaugural do ano letivo da Esmaf – Conferência “Neoconstitucionalismo e a Jurisprudência do STF” – 
conferencista: Carlos Mário da Silva Velloso, ministro do STF.

27 e 28/04 Ciclo de Palestras sobre Improbidade Administrativa – cinco painéis com várias palestras e palestrantes.

21 e 22/05 I Jornada de Direito Tributário da Esmaf – várias conferências e conferencistas. 

05/06 1º Fórum Ambiental Internacional da Magistratura Federal da Amazônia, Manaus/AM

07 a 11/08 7º Encontro Anual da Ajufer – Salvador/BA

24/08 Palestra: “Gripe Suína – fatos e mitos”

11/09 Palestra: “Prescrição e decadência no Código Civil” – Esmaf 

17 e 18/09 Congresso Franco-Brasileiro de Estudos Jurídicos

27 a 29/10 I Jornada de Direito Previdenciário da Esmaf – Belo Horizonte/MG

06/11 Palestra “Saúde e Qualidade de Vida” – dr. Dráuzio Varella

12 e 13/11 II Seminário de Estudos Jurídicos da Amazônia Ocidental – Porto Velho/RO (II SEJAO)

26 e 27/11 I Jornada de Planejamento e Gestão – Boa Vista/ RR

Serviço de copiagem
A procura por cópias de produtos da Assessoria (fo-

tos e vídeos) cresceu. Foram 923 CDs e DVDs gravados e 
distribuídos.

Inteiro teor
A Assessoria de Comunicação encaminhou para a 

TV Justiça a proposta de um programa semanal de 30 mi-
nutos de duração, no qual serão divulgadas as principais 
decisões do TRF 1ª Região – cuja área de competência 
abrange cerca de 80% do território nacional, 13 estados da 
federação e mais o Distrito Federal. 

Outro motivo informado pela Ascom para a obten-
ção do espaço na TV Justiça foi o fato de o TRF 1ª Região 
possuir seu próprio estúdio, que dispõe de cenários, ban-

cada, duas câmeras digitais equipadas com teleprompters, 
grid de iluminação e mesas de corte em áudio e vídeo que 
está ao lado das melhores emissoras broadcast nacionais. 
Para esse funcionamento, o Tribunal mantém uma equipe 
de 20 profissionais de rádio e televisão, jornalistas, radialis-
tas e técnicos.

A proposta foi aprovada, e a Ascom encerra 2009 
com quatro programas prontos, apenas à espera de uma 
definição de data de estreia e horário para exibição.

Radiojornalismo
O núcleo de rádio manteve a atuação em duas fren-

tes: a Rádio Destaque, veiculada na intranet e voltada para 
o público interno do Tribunal, e a Rádio Justiça, 104.7 FM, 
para o público externo.
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Rádio Destaque
Os trabalhos foram pautados pela divulgação dos 

serviços e atividades desenvolvidas pelo Tribunal. Foram 
realizadas coberturas de eventos e solenidades diversas, 
como a posse de desembargadores federais e a semana da 
saúde do coração, entre outros. 

A rádio posicionou-se como veículo de publicidade 
para divulgar cursos, palestras e atividades voltadas para o 
corpo funcional da Casa, além de veicular avisos em geral, 
como seleção de servidores para cargos diversos e falta de 
energia nas dependências do órgão. Para tal, foi utilizado o 
boletim diário Notícias em Destaque. 

Quadro 26 
Boletim diário de comunicação

Mês Quantidade

Janeiro 18

Fevereiro 17

Março 19

Abril 18

Maio 20

Junho 22

Julho 23

Agosto 19

Setembro 23

Outubro 22

Novembro 21

Dezembro 14

Total 236

Programação musical
A Rádio Destaque veiculou programação musical 

variada, mesclando músicas nacionais e internacionais. 
Para informações ao ouvinte, diariamente foi veiculado 
o Panorama Cultural – agenda de eventos do Distrito 
Federal – totalizando 234 programas. 

Foi mantida a parceria com a Rádio Câmara para a 
exibição semanal do programa Senhor F sem fronteiras, 
que aborda o cenário musical alternativo na América Lati-
na, enriquecendo a programação musical da Rádio Desta-
que. Foram veiculados 43 programas. 

Rádio Justiça
A parceria com a Rádio Justiça estreitou-se com a 

produção de boletins e matérias para os diversos noticiá-
rios daquela emissora. Além das decisões da Corte, assun-
tos como o concurso para magistrados da Justiça Federal 
da Primeira Região, a conferência Brasil-França: na defesa 
legal do meio ambiente, e a semana da conciliação para 
a Meta 2 fizeram parte do material encaminhado para a 
Rádio Justiça. Destaca-se a participação na Voz do Brasil, 
devido ao pequeno tempo, cinco minutos, destinados às 
matérias de todo o Poder Judiciário. 

Quadro 27 
Matérias encaminhadas para noticiários 

da Rádio Justiça

Mês Quantidade

Janeiro 12

Fevereiro 16

Março 17

Abril 19

Maio 18

Junho 18

Julho 16

Agosto 13

Setembro 16

Outubro 16

Novembro 15

Dezembro 13

Total 189
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Painel de Notícias
Programa semanal com cerca de 10 minutos de duração, ocupa espaço fixo na grade da programação da Rádio Jus-

tiça, aos sábados, às 12h30. Em 2009, o programa ganhou fôlego com matérias das Seções Judiciárias da Primeira Região, 
informações de serviços como o protocolo externo do TRF 1ª Região, boletins sobre os Juizados Especiais Federais, além 
da cobertura de eventos, atividades e decisões do Tribunal.

Quadro 28 
Painel de Notícias

Mês Quantidade

Janeiro 4

Fevereiro 4

Março 4

Abril 5

Maio 4

Junho 4

Julho 5

Agosto 5

Setembro 4

Outubro 5

Novembro 4

Dezembro 4

Total 52
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A Secretaria de Controle Interno – Secoi orienta 
seus trabalhos para o acompanhamento si-
multâneo dos processos comprobatórios de 

despesa e a obtenção de excelência nos resultados 
gerenciais.

Em consonância com esta linha de trabalho, a Reso-
lução 86, de 08/09/2009, do Conselho Nacional de Justiça, 
que reestruturou a função do controle interno, passou a 
disciplinar a organização e o funcionamento de unidades 
ou núcleos de controle interno nos tribunais.

Das alterações estabelecidas pela referida Resolu-
ção, ressalta-se o artigo 2º, o qual estabelece a vinculação 
direta do controle interno à presidência do respectivo tri-
bunal. Esse procedimento tem por objetivo proporcionar 
maior abrangência e independência funcional à área de 
controle interno.

Em conformidade com isso, o Tribunal editou a 
Resolução/Presi 600-21 de 04/11/2009, promovendo a 
readequação necessária na estrutura organizacional do Tri- necessária na estrutura organizacional do Tri-
bunal. Dessa forma, a Secoi vem adaptando seus trabalhos 
a essa nova determinação.

No decorrer do ano, as atividades desenvolvidas 
pela Secoi manifestaram resultados e ganhos qualitativos 
expressivos, constatados no quantitativo de recomenda-
ções e solicitações de providências e justificativas, 50% 
menor no Tribunal em relação ao exercício de 2008, e nas 
ações a seguir.

Quadro 29 
Participação em comissões de adequação contratual 

Obra: edifício Sede TRF 1ª Região

Comissão técnica Ato Finalidade

Comissão técnica de 
revisão da obra de 

construção da sede  
do Tribunal

Portaria/Presi 
600-178 de 
30/06/2008

Redução dos custos

Comissão 
coordenadora da 

retomada da obra da 
sede do Tribunal

Portaria/Presi 
600-214 de 
29/06/2009

Continuidade do 
contrato, após 
a anulação da 

ocorrência 2/2007 e 
do contrato 58/2007

Mapeamento dos processos da 
Secretaria

A equipe técnica da Secoi participou do projeto de 
implantação do Sistema Integrado de Gestão da Justiça 
Federal – Sigjus, que  promoveu a unificação dos sistemas 
organizacionais da administração da Justiça Federal. As fases 
de maior mobilização dos servidores foram o treinamento 
na ferramenta BizAgi Process Modeler, o mapeamento dos 
processos inerentes à Secoi e a participação em videocon-
ferências com os demais TRFs – padronização e coleta de 
boas práticas.

Participação em eventos de capacitação
A equipe técnica da Secoi participou de cursos, 

fóruns, seminários e eventos nas áreas de planejamen-, seminários e eventos nas áreas de planejamen-
to, legislação tributária, previdência, licitações, contratos, 
correspondência interna (Sirec), contabilidade pública e 
auditoria, a fim de aperfeiçoar e ampliar seu desempenho.

Ações tecnológicas – inovações e 
projetos

Implantação, reformulação e manutenção dos sistemas, ��
no total de sete, utilizando-se a ferramenta Microsoft 
Access, destinados à informatização dos processos de tra-
balho das unidades da Secoi.

Área responsável pelo módulo controle interno – Sistema ��
de Autorização de Viagem a Serviço e-AVS, com o apoio 
da Secretaria de Tecnologia da Informação, que permite 
a emissão de relatórios e diligenciamentos virtuais.

Reunião com a equipe da área de controle interno do Su-��
perior Tribunal de Justiça – STJ, visando ao aprimoramento 
de boas práticas e troca de experiências, no exame da 
legalidade e da legitimidade dos atos de gestão na folha 
de pagamento dos respectivos tribunais.

Auditoria
A área responsável pela auditoria elaborou, com o 

propósito de  integrar as ações de controle, a proposta do 
Plano Anual de Atividades de Auditoria (PAAA), para apro-
vação pelo diretor-geral da Secretaria do Tribunal.
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O quadro a seguir sintetiza as ações de auditoria realizadas no Tribunal e nas Seções Judiciárias da Primeira Região.

Quadro 30 
Execução de auditorias

Unidade gestora Tipo de auditoria Localidade Período de 
execução

Número de 
auditores

090027 – TRF Gestão Brasília/DF – TRF 09/03 a 08/04 6

090027 – TRF Operacional Brasília/DF – TRF 03/03 a 30/07 6

090027 – TRF Contratos Brasília/DF – TRF 05/06 a 15/09 6

090005 – SJ/PI Operacional Teresina/PI 10/08 a 23/10 4

090002 – SJ/AM Operacional Manaus/AM 16/09 a 07/12 4

090037 – SJ/AP Operacional Macapá/AP 04/11/09 a 25/01/2010 4

Roteiro de Trabalho de Auditoria de Gestão e 
Sistema do Relatório de Auditoria de Gestão 
(Sisrag)

Em 2009 consolidou-se o novo formato de auditoria 
de gestão, no qual a equipe de auditoria formulou e de-
senvolveu um projeto, consistente no Roteiro de Trabalho 
de Auditoria de Gestão e no Sistema do Relatório de Audi-
toria de Gestão (Sisrag). É uma inovação, pois ambos con-
tribuíram para a padronização, execução e consolidação 
de procedimentos no processo de auditoria de gestão e 
para o aperfeiçoamento do processo de fiscalização reali-
zado pelos controles internos do Tribunal e das Seccionais 
vinculadas.

O Roteiro e o Sistema têm sua utilidade reconheci-
da pelos usuários das áreas de controle interno da Justiça 
Federal da Primeira Região. Esse reconhecimento resultou 
na premiação Destaque Institucional – Concurso Incentivos 
Funcionais – Ano 2009, promovido pelo TRF1ª Região.

Auditorias Especializadas
A auditoria especializada por tema ou agrupamento 

relevante foi priorizada no decorrer do exercício por pos-
sibilitar o aprofundamento e questionamentos técnicos 
com a respectiva justificativa ou ajuste por parte da uni-
dade avaliada.

O quadro seguinte demonstra as auditorias realizadas. 

Quadro 31 
Auditorias realizadas

Tipificação Unidade avaliada Objetivo Relatório/Nota técnica  
Plano de providências

Auditoria especial Pro-Social
Ações de monitoramento 
complementar ao exercício anterior

NT: 01, 07, 56, 57/2009  
Plano de Providências – Pro-Social

Auditoria de gestão
Unidades gestoras da 
Primeira Região

Avaliação da gestão orçamentária, 
financeira, patrimonial e operacional

Relatório 2008 consolidado – 
certificação pela regularidade em 
08/05/2009

Auditoria operacional TRF, SJ/PI, SJ/AM, SJ/AP
Avaliação do cadastro de pessoal, 
benefícios sociais, estoques (sistema 
informatizado) e bens móveis

Relatório PAAA/2009 – 
Plano de Providências até fevereiro 
2010 –  NT

Auditoria de contratos TRF
Contrato 0015/2009 – locação 
de máquinas – adequação, 
economicidade e eficiência

Relatório – Plano de Providências – 
NT 55/2009 
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Recomendações
A área de auditoria da Secoi atuou nas demais unidades auditadas do Tribunal e Seccionais, procurando auxiliar 

a Administração na gerência e nos resultados, por meio de recomendações destinadas a aprimorar os procedimentos, 
melhorar os controles e aumentar a responsabilidade gerencial dos dirigentes. A ação orientada para esses conceitos con-
tribui para a transparência e melhoria do desempenho da Administração e da alocação dos recursos da Justiça Federal da 
Primeira Região. O quadro a seguir quantifica as recomendações feitas às unidades auditadas.

Quadro 32 
Quantitativo de recomendações e solicitações de providências e justificativas  

expedido pela Divisão de Auditoria, por documento técnico

Unidade auditada

Recomendações Solicitação de providências 
e justificativas

Relatório de 
auditoria

Nota 
técnica

Nota de 
auditoria Solicitação de auditoria4

Seção Judiciária do Estado de 
Rondônia1 – 2 – –

Seção Judiciária do Estado de Minas 
Gerais2 40 35 – –

Seção Judiciária do Estado de Goiás3 – 3 – –

Seção Judiciária do Estado do Piauí 65 25 107 10

Seção Judiciária do Estado do 
Amazonas

65 12 76 8

Seção Judiciária do Estado do Amapá 65 – 75 8

Tribunal Regional Federal da Primeira 
Região

49 49 3 –

1. Avaliação dos procedimentos adotados para alienação por doação realizada a partir do exame do Edital de Desfazimento de Bens 
003/2009, disponibilizado no site da Seccional.

2. Acompanhamento de auditoria realizada em 2008.
3. Avaliação dos procedimentos adotados para alienação por doação realizada a partir do exame dos Editais de Desfazimento de Bens 

001 e 002/2009, disponibilizados no site da Seccional.
4. Solicitação de auditoria é o documento expedido pela Divisão de Auditoria fora da sede. No Tribunal, esse documento é substituído 

pela Solicitação de Controle Interno (SCI), expedido pela Secoi, em vista da subordinação hierárquica da área. Na auditoria 
operacional do TRF, foram expedidas 61 solicitações de providências e justificativas em 10 solicitações de controle interno.
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Gráfico 2 
Quantitativo de documentos técnicos processados

71

4

17

53

Consultas e orientações por 
correio eletrônico

Informações

Processos administrativos das 
Seccionais

Decorrentes de auditorias

Atividades

Verificação e análise
A área de verificação e análise, cuja atividade baseia-

se na orientação preventiva e concomitante dos atos de 
gestão, teve seus objetivos direcionados a incentivar as 
ações de controle.

Para os processos em que são detectadas falhas, im-
propriedades ou irregularidades, são elaboradas informa-
ções contendo orientações e recomendações para adoção 
de medidas corretivas e preventivas.

A quantificação de 10.396 análises e atividades 
correlatas retrata as seguintes áreas desmembradas: li-
citações, contratos e convênios, contratações diretas, 
suprimentos de fundos e diárias, folha de pagamentos, 
nomeações, aposentadorias e pensões, exercícios anterio-
res, despesas do Pro-Social e demais despesas diversas. As 
áreas de maior representação deste quantitativo são as de 
despesas do Pro-Social e de cálculo-resumo da folha de 
pagamentos por amostragem, com 2.417 e 5.040 análises, 
respectivamente.  

Dados quantificados
O gráfico a seguir demonstra os quantitativos das atividades desenvolvidas no período.

Gráfico 3 
Principais atividades de verificação e análise realizadas
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Análise de processos
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Análise Contábil e Controle
A área de análise contábil e controle desenvolveu as 

seguintes atividades:

Análise, acompanhamento e controle dos procedimen-��
tos contábeis relacionados ao encerramento do exercício 
de 2008 e abertura de 2009 no Sistema Integrado de Ad-
ministração Financeira do Governo Federal – Siafi.

Elaboração da Norma de Encerramento do Exercício de ��
2009 e Abertura de 2010 – comentada, publicada na pá-
gina da Secoi na intranet.

Acompanhamento e disseminação da legislação e juris-��
prudência do Tribunal de Contas da União, por meio do 
Informativo Secoi – intranet, com o fito de subsidiar as áreas de controle interno.

Acompanhamento do julgamento dos processos de Tomadas de Contas pelo Tribunal de Contas da União.��

Quadro 33 
Processo de Tomadas de Contas do TCU

Exercício Acórdão Observação

2007 2.756/2009 – TCU – 2ª Câmara, DOU de 05/06/2009
Julgou contas regulares, dando quitação plena aos 
responsáveis.

2008 TC 15.023/2009-3 Em andamento no Tribunal de Contas da União.

Gráfico 4 
Principais atividades desenvolvidas pela área de análise contábil e controle

Informações e mensagens na página da Secoi na intranet,
no Sia� e no Siasg: 557 

Diligências, orientações e consultas: 1.234

Análise de processos administrativos: 958

Cadastramento, reativação, troca e desbloqueio de senha: 369

Registro de conformidade contábil: 84
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A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 
Primeira Região é exercida, desde 05/03/2009, 
pelo desembargador federal Souza Prudente, 

sucedendo a gestão do desembargador federal Antônio 
Ezequiel da Silva.

Em cumprimento às determinações regimentais, o 
vice-presidente desempenhou suas funções administrati-
vas e judiciais, auxiliando na supervisão e fiscalização dos 
serviços da Secretaria do Tribunal, bem como atividades 
inerentes à substituição do presidente nas suas ausências 
regulamentares. 

Proferiu decisões sobre admissibilidade de recursos 
— especial e extraordinário — e medidas cautelares a estes 
vinculadas, da competência da Primeira e Terceira Seções 
do Tribunal. Presidiu as quatro Seções integrantes do Tribu-
nal, proferindo votos de desempate, despachos e decisões. 
Integrou a Corte Especial — Judicial e Administrativa — e 
o Conselho de Administração, nas funções de relator e re-
visor.

Destaca-se o desafio enfrentado pela Vice-Presi-Presi-
dência para cumprir os objetivos traçados pelo Conselho 
Nacional de Justiça (Meta 2), prolatando 8.499 (oito mil 
quatrocentos e noventa e nove) decisões.

Ressalta-se a iniciativa da Vice-Presidência de deter-
minar a remessa de agravos de instrumento sobrestados 
que impugnavam decisões de inadmissibilidade de recur-
sos extraordinários ao Supremo Tribunal Federal, para que 
fossem processados e examinados pela Suprema Corte, 
nos termos da Súmula 727 do STF, diminuindo substancial-
mente o número de feitos em curso no Tribunal.

Quadro 34 
Admissibilidade de recursos decididos 

pela Vice-Presidência

Atividade Quantidade

REsp admitido 1.005

REsp inadmitido 3.861

RE admitido 236

RE inadmitido 1.077

Total 6.179

Quadro 35 
Presidência de órgão julgador

Órgão julgador Sessões

Primeira Seção 13

Segunda Seção 14

Terceira Seção 12

Quarta Seção 12

Total 51

Quadro 36 
Substituição ao presidente em sessões de julgamento

Órgão julgador Data

Corte Especial Judicial

02/04

30/04

05/11

Corte Especial Administrativa

28/05

25/06

09/07

24/09

26/11

Conselho de Administração

02/04

30/04

02/07

05/11

Quadro 37 
Presidência na distribuição de processos

Tipos de distribuição Quantidade 

Ordinária 67

Extraordinária 53

Total 120
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Quadro 38 
Participação em sessões de julgamento

Órgão julgador Sessões

Corte Especial 9

Corte Especial Administrativa 12

Conselho de Administração 6

Plenário 5

Total 32

Quadro 39 
Votos de desempate

Órgão julgador Sessões

Primeira Seção 1

Segunda Seção 4

Terceira Seção 6

Quarta Seção 4

Total 15

Quadro 40 
Estatística processual

Atividades Quantidade

REsp admitido 1.005

REsp inadmitido 3.861

RE admitido 236

RE inadmitido 1.077

Decisão 2.178

Voto desempate 23

Total 8.380

Vice-presidente, Souza Prudente, representando o Tri-
bunal na delegação brasileira da 15ª Conferência das Partes 
da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 
do Clima (COP-15) em Copenhague/Dinamarca.

Vice-presidente, Souza Prudente, com o ministro do Meio 
Ambiente, Carlos Minc, e a ministra-chefe da Casa Civil, 

Dilma Rousseff, presidente da delegação brasileira.

Vice-presidente, Souza Prudente, e sua esposa, Maria Juracy 
do Nascimento Prudente, tendo ao centro o ministro do 

Meio Ambiente, Carlos Minc.

Vice-presidente, Souza Prudente, com sua esposa, 
Maria Juracy do Nascimento Prudente.
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Quadro 41 
Compromissos oficiais

Data Descrição

18/03 Visita de cortesia do ex-governador de Sergipe João Alves Filho a Brasília/DF.

19/03 Solenidade de posse dos novos dirigentes do Superior Tribunal Militar – STM em Brasília/DF.

30/03
Solenidade de posse dos dirigentes do TRF 5ª Região, em Recife/PE, representando a Presidência do TRF 1ª 
Região.

03/04
Abertura da Jornada Jurídica Comemorativa do 20º Aniversário do TRF 1ª Região, em Brasília/DF, representando 
o presidente.

03/04 Visita de magistrados do Uruguai e da Bolívia no exercício da Presidência em Brasília/DF.

06/04 Aula inaugural da Esmaf, representando a Presidência do TRF 1ª .

13/04 Solenidade de comemoração dos 20 anos de instalação do Superior Tribunal de Justiça – STJ, Brasília/DF.

17/04
Implantação do Posto Avançado do Juizado Especial Federal por meio de convênio entre o Tribunal, a
Justiça Federal do Piauí, a Prefeitura Municipal de Parnaíba, a Universidade Estadual do Piauí – Uespi e a Sociedade 
de Ensino Superior Piauiense Ltda. – Sespi. Representando a Presidência, Parnaíba/PI.

18/04
Participação no evento do programa Cidadania em Debate, das Escolas de Magistratura Federal, Estadual e do 
Trabalho do estado do Piauí, Teresina/PI.

20/04
Participação do 4º aniversário de pontificado de sua Santidade o Papa Bento XVI, oferecido pelo Núncio Apostólico 
Dom Lorenzo Baldisseri, na Nunciatura Apostólica no Brasil, Brasília/DF.

22/04
Visita do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cesar Brito, e da presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seccional do Distrito Federal, Estefânia Viveiros, Brasília/DF.

08/05

Participação na conferência “Brasil-França: na defesa legal do meio ambiente”, organizado pelo Tribunal, com 
a participação do representante do Ministério da Ecologia, da Energia, do Desenvolvimento Sustentável e da 
Organização Territorial da França, Primeira-Conselheira Sabine Saint-Germain, do ministro Antônio Herman 
Benjamin, do STJ, da presidente do Instituto Chico Mendes, Elenira Mendes, do ator Victor Fasano, coordenador 
do movimento “Amazônia para sempre” – Manifesto dos Artistas pela Preservação da Região Amazônica.

21/05 Participação na I Jornada de Direito Tributário, realizada pela Esmaf, Brasília/DF.

25/05 Participação na VII Jornada Jurídica da Justiça Federal de Tocantins, Palmas/TO.

05/06 Participação no I Fórum Ambiental Internacional da Magistratura Federal na Amazônia, Manaus/AM.

08/06
Participação na solenidade de distribuição eletrônica de processos digitalizados, no STJ. Presidente em exercício, 
Brasília/DF.

17/06
Participação na solenidade do prêmio Dom Quixote ao ministro José Antônio Toffoli entregue pelo desembargador 
federal Souza Prudente, no STF, Brasília/DF.

Junho
Entrevista jurídica à Revista Eletrônica da Seção Judiciária do DF, edição n. 3, junho/2009, versando sobre o tema 
Missão Constitucional da Justiça Federal.

Junho
Entrevista na revista “Destaque” do TRF 1ª Região, n. 66, sobre o princípio da máxima priorização nos julgamentos 
de ações coletivas ambientais.

08/07 Lançamento da Festa Literária Internacional de Porto de Galinhas, no Centro Cultural de Brasília.

14/07 Recepção na Embaixada da França em comemoração do dia da Queda da Bastilha, Brasília/DF.
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16/07
Solenidade de posse no cargo de desembargador do magistrado João Mauro Bessa, no Tribunal de Justiça do 
Estado do Amazonas. Presidente em exercício, Manaus/AM.

29/07 Participação na comemoração da Data Nacional da Embaixada da Suíça, Brasília/DF.

03/08 Solenidade de posse dos conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, no STF, Brasília/DF.

14/08
Solenidade de posse do diretor do Foro da SJ/PI e entrega do prêmio Salmon Lustosa do II Concurso de Monografia 
da Justiça Federal. Representando a Presidência do Tribunal, Teresina/PI.

25/08 Solenidade comemorativa do Dia do Soldado e Medalha do Pacificador, representando a Presidência, Brasília/DF.

31/08 Solenidade de instalação do edifício Anexo I da SJ/AM e VII Jornada Jurídica, Manaus/AM.

02/09 Solenidade de comemoração da Semana da Pátria nos Diários Associados – Correio Braziliense, Brasília/DF.

10/09 Solenidade de comemoração do prêmio Gula D’África – o sabor africano na mesa brasileira, Brasília/DF.

17 e 18/09 Coordenação científica do Congresso Franco-Brasileiro de Estudos Jurídicos na Esmaf, Brasília/DF.

02/10 Solenidade na Embaixada da França, Brasília/DF.

15/10 Homenagem ao ministro Flávio Bierrenbach, do STM, Brasília/DF.

21/10
Participação na solenidade de ratificação do Acordo Brasil-Santa Sé, pelo Núncio Apostólico no Brasil, Dom 
Lorenzo Baldisseri, na Nunciatura Apostólica, Brasília/DF.

23/10 Solenidade de posse do ministro José Antônio Dias Toffoli no STF, Brasília/DF.

29/10 Comemoração do 86º aniversário da proclamação da República da Turquia, Brasília/DF.

Outubro
Entrevista à revista Justiça e Cidadania, edição 111, sobre a criação de varas ambientais na Justiça Federal da 
Primeira Região.

03/11 Participação na abertura oficial da Semana da Saúde do Coração, Brasília/DF.

06/11
Abertura da palestra “Saúde e Qualidade de Vida” do dr. Drauzio Varella, na Semana da Saúde do Coração, 
representando a Presidência do TRF 1ª Região, Brasília/DF.

12/11
Participação como palestrante na solenidade do II Seminário de Estudos Jurídicos da Amazônia Ocidental, Porto 
Velho/RO. 

16/11 Solenidade de descarte de documentos. Presidente em exercício. Brasília/DF.

19/11
Solenidade de posse da juíza federal Ângela Maria Catão Alves no cargo de desembargadora federal, representando 
a Presidência do TRF 1ª Região, Brasília/DF.

20/11
Solenidade de encerramento da fase piloto de implantação dos sistemas administrativos da Justiça Federal – 
Sigjus, representando a Presidência do TRF 1ª Região, Brasília/DF.

27/11
Participação na solenidade do 18º aniversário da independência da Ucrânia e das comemorações alusivas ao 15º 
ano da Universidade Católica de Brasília, Brasília/DF.

01/12
Presidência do IV Fórum Governamental de Gestão Ambiental na Administração Pública. Promovido pelo MMA/
CNJ, Brasília/DF.

12 a 21/12 
Participação como membro da Delegação Brasileira da 15ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP-15), em Copenhague/Dinamarca.
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A Corregedoria-Geral da Justiça Federal da Pri-
meira Região – Coger, responsável pela ati-
vidade correcional nas Seções e Subseções 

Judiciárias que integram a Primeira Região, exerce 
suas atribuições em conformidade com o art. 24 do 
Regimento Interno do TRF 1ª Região e com o Provi-
mento Geral Consolidado 38, de 12/06/2009, publi-
cado no e-DJF1 114 de 22/06/2009, com a redação 
dada pelo Provimento 39, de 03/11/2009.

A Justiça Federal de primeiro grau possui ju-
risdição em 13 estados da federação, mais o Distrito 
Federal, totalizando 14 Seções Judiciárias com sede 
nas capitais, 42 Subseções Judiciárias com sede 
em cidades do interior de cada estado e 194 varas 
federais.

Quadro 43 
Varas federais na capital e no interior

Seção Judiciária Localização Quantidade

Acre Capital 4

Amapá Capital 3

Amazonas
Capital 6

Interior 1

Bahia
Capital 23

Interior 11

Distrito Federal Capital 26

Goiás
Capital 14

Interior 4

Maranhão
Capital 7

Interior 2

Mato Grosso
Capital 6

Interior 3

Minas Gerais
Capital 32

Interior 22

Pará
Capital 8

Interior 4

Piauí
Capital 6

Interior 1

Rondônia
Capital 4

Interior 1

Roraima Capital 3

Tocantins Capital 3

Total 194

Quadro 42 
Distribuição de varas federais na Primeira Região

Tipo Quantidade

Varas nas capitais 145*

Varas no interior 49

Total de varas 194

Turmas Recursais 16

JEFs adjuntos a varas de capital 12

JEFs adjuntos a varas de interior 40

JEFs destacados 3

* Dessas varas, 29 têm competência de Juizado Especial Federal.
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A titularidade da Coger é exercida pelo desembargador federal Olindo Herculano de Menezes (eleito para o biênio 
abril/2008-abril/2010).

Convocações
Com a finalidade de implementar novos sistemas informatizados e otimizar as rotinas de trabalho que propi-

ciassem celeridade à atividade judicante na primeira instância, foram mantidos os juízes federais da Primeira Região 
convocados para auxiliar o corregedor-geral.

Quadro 44  
Juízes federais convocados para auxiliar a Coger

Juiz federal Vara – origem Convocação Período

Saulo José Casali Bahia 11ª Vara – SJ/BA Ato/Presi 1.104-320 de 22/04/2008 Desde 23/04/2008

José Alexandre Franco 6ª Vara – SJ/PA Ato/Presi 1.104-321 de 22/04/2008 Desde 23/04/2008

Expedientes normativos
Foram expedidas normas balizadoras aplicáveis à Justiça Federal da Primeira Região no quantitativo de 62 circula-

res, quatro provimentos, sendo um deles o Provimento Geral da Corregedoria-Geral, e 29 portarias. 

Quadro 45 
Circulares expedidas

Número Data de 
expedição Assunto

1 15/01 Solicita remessa da portaria referente às datas dos feriados na Seção ou Subseção.

2 15/01
Solicita encaminhamento de declaração de exercício de cargo ou função de magistério e de não exercer 
nenhuma das atividades e/ou funções reconhecidas pelo CNJ.

3 15/01
Encaminha rotina do Sistema Processual, quando houver o acréscimo apenas da identificação da parte 
conforme a condição de exequente e executado, inclusive no caso de eventual mudança de polos da 
ação, proporcionando o possível cumprimento de sentença no próprio processo originário.

4 06/02 Solicita que as informações sobre bens apreendidos sejam cadastradas no site do CNJ.

5 26/02 Implantação da Tabela Única de Petições – TUP.

6 13/02 Comunica regularização de rotina de cadastro de petições.

7 25/02 Encaminha rotina de implementação de código de barras.

8 20/02
Comunica alteração no Sistema Processual (inserção do código da localização física ao lado do número 
do processo).

9 25/02 Encaminha procedimento de estorno de movimentação processual no sistema de 1º grau. 

10 02/03 Sistema de Assistência Judiciária Gratuita – AJG.

11 03/03
Reitera os termos da Circular/Coger 2 de 15/01/2009, solicitando informações aos juízes federais e aos 
juízes federais substitutos das Seções e Subseções sobre o exercício de cargo ou função de magistério.
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12 03/03 Trata da distribuição de cartas precatórias para varas de Juizados.

13 06/03 Autoriza, excepcionalmente, a exclusão de processos da inspeção.

14 16/03 Orienta sobre procedimento a ser adotado no caso de devolução de alvarás cancelados.

15 16/03 Solicita informar à Coger, trimestralmente, as prisões efetuadas – Resolução 66/2009  – CNJ.

16 17/03
Comunica implantação de rotina com a inclusão do número do processo distribuído por dependência 
ao processo principal.

17 23/03 Divulga representação judicial da Procuradoria Regional Federal.

18 24/03
Comunica aos membros das Turmas Recursais nova tabela de classes a ser adotada na classificação de 
feitos sem classe específica.

19 04/05 Divulga o Provimento/Coger 37, de 27/04/2009.

20 30/04 Orienta os procedimentos para redistribuição manual de processos virtuais.

21 30/04
Solicita informações sobre o pagamento de perícias e honorários dativos durante os anos de 2008 e 
2009.

22 25/05 Comunica obrigatoriedade da emissão do relatório/guia de conferência de cadastro de petição.

23 15/06 Recomendação 19 do CNJ, referente ao auxílio das vítimas das enchentes no estado de Santa Catarina.

24 26/05 Encaminha cópia da Resolução 71 do CNJ, de 31/03/2009, e solicita envio das escalas de plantão judicial.

25 29/05
Solicita aos juízes de varas criminais que informem as providências adotadas para controle de armas de 
fogo e munições apreendidas.

26 09/06
Orienta os juízes federais da Primeira Região em relação ao Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário 
– Bacenjud.

27 22/06
Comunica procedimento a ser adotado quando do retorno dos inquéritos com denúncia, queixa ou 
pedido de arquivamento.

28 22/06
Divulga Provimento 38, de 12/06/2009 – Provimento Geral da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 
Primeira Região.

29 22/06
Orienta sobre os procedimentos para cadastramento e envio de mandados à Central de Mandados – 
Ceman.

30 24/06
Encaminha etiquetas, cartazes e formulários da Ouvidoria para as Seções e Subseções da Primeira 
Região.

31 10/07
Encaminha cópia da Lei 11.917, de 06/07/2009, que dispõe sobre as certidões expedidas pelos Ofícios 
de Registro de Distribuição e Distribuidores Judiciais.

32 17/07 Informa sobre a Resolução 61 do CJF, que trata do afastamento dos juízes das Turmas Recursais.

33 10/07
Solicita aos juízes federais diretores de Foro das Seções e Subseções da Primeira Região informar as datas 
e os feriados municipais ou estaduais.

34 15/07
Orienta os juízes federais das varas criminais da Primeira Região em relação às informações prestadas ao 
CNJ sobre o Sistema Nacional de Controle de Interceptações Telefônicas.

35 07/08
Divulga a instituição de cadastro informatizado de representantes de advogados constituídos pelas 
partes em processo no âmbito da Primeira Região.

36 31/07
Encaminha despacho exarado no EA 2009/00708 – DF e Resolução 70 do CNJ, que dispõem sobre o 
planejamento e a gestão estratégica no Poder Judiciário, e dá outras providências.
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37 07/08 Divulga as Resoluções 61 e 62, de 25/06/2009, do CJF.

38 07/08
Encaminha ofício do CJF que dispõe sobre a emissão, pelo próprio juízo, de relatório detalhado de 
processos em tramitação, não julgados, por ano de distribuição e classe.

39 14/09 Solicita encaminhamento de eventuais informações à 1ª Vara da SJ/PR.

40 14/09
Solicita informar à Coger, mensalmente, a escala de plantão judiciário da respectiva Seccional – 
Resolução 71/2009 do CNJ.

41 17/09
Comunica referendo do Provimento/Coger 35, de 03/12/2008, em sessão realizada pela Corte Especial 
Administrativa em 09/07/2009. 

42 17/09
Comunica referendo do Provimento/Coger 29, de 07/05/2008, em sessão realizada pela Corte Especial 
Administrativa em 09/07/2009.

43 17/09
Comunica referendo do Provimento/Coger 38, de 12/06/2008, em sessão realizada pela Corte Especial 
Administrativa em 09/07/2009. 

44 24/09 Divulga rotina de relatório de processos associados atribuídos e não julgados.

45 28/09 Determina a conferência e correção semanal da associação e atribuição de processos.

46 28/09 Determina o uso obrigatório de toga (audiência) e traje formal durante o expediente.

47 09/10
Divulga orientação sobre a tramitação de inquérito policial de acordo com o Provimento/Coger 37, de 
27/04/2009.

48 08/10 Divulga relação de presos a serem recambiados por determinação do CNJ.

49 03/11 Divulga rotina de carta precatória – Sistema Processual.

50 03/11 Divulga rotina de carta precatória – ofício JEF Virtual.

51 03/11
Divulga Resolução 66 do CNJ, alterada pela Resolução 87, de 15/09/2009, que disciplina o 
acompanhamento dos procedimentos de decretação e controle da prisão provisória.

52 09/11
Divulga alteração da data de fechamento da estatística mensal e rotina para inserção de lançamentos 
retroativos.

53 13/11
Disciplina o recolhimento de custas nas execuções individuais de sentença coletiva contra a Fazenda 
Pública.

54 19/11 Divulga o Provimento/Coger 39, de 03/11/2009, que modifica o Provimento/Coger 38, de 12/06/2009.

55 03/12 Nota sobre o Relatório de Inspeção no TRF 1ª Região.

56 10/12
Divulga o Provimento/Coger 40, de 09/12/2009, que regulamenta a redistribuição de processos na 11ª 
Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais em matéria criminal.

57 11/12 Imprescindibilidade da presença de advogado nas transações penais realizadas nos JEFs criminais.

58 14/12 Divulga decisão do des. Getúlio Pinheiro nos autos do Processo Administrativo 14008/2009.

59 14/12 Divulga numeração processual única.

60 15/12 Divulga Ofício Circular 22 do CNJ.

61 17/12 Comunica a disponibilização do Sistema de Assistência Judiciária Gratuita do CJF.

62 18/12 Solicita relatório de processos remanescentes –  Meta 2.
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Quadro 46 
Provimentos expedidos

Número Data de 
expedição Assunto

36 24/04
Regulamenta a redistribuição de processos decorrente da conversão da 28ª e 29ª Varas Federais da SJ/MG 
em Juizados Especiais Federais cíveis com processos exclusivamente virtuais.

37 27/04
Regulamenta a distribuição e a tramitação do inquérito policial e demais peças informativas nas Seções 
e Subseções Judiciárias da Primeira Região, e a sua tramitação entre o Departamento de Polícia Federal e 
a Justiça Federal da Primeira Região e dá outras providências.

38 12/06 Provimento Geral da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da Primeira Região.

39 03/11

Dá nova redação aos arts. 49, 60, 61, §1º, 101, §4º, 101, §12º, 113, §1º, 151, 161, 222, 293, §1º, 295, II, 
297, 298, 299, 340, 345, §1º, 370 e 371; inclui os dispositivos 6º, XXXI, 61-A, 111, IV, 222-A, 222-B, 222-C, 
222-D, 222-E, 222-F, 324-A e 349, §3º; e exclui os incisos XI, XII e XIII e §§ 3º e 4º do art. 13, os arts. 162 a 
181, o parágrafo único do art. 292, os incisos I e II e o parágrafo único do art. 298 e o anexo XI, todos do 
Provimento Geral 38.

Quadro 47 
Portarias expedidas

Número Data de 
expedição Assunto

1 03/02 Determina a correição geral ordinária na SJ/PI e na Subseção Judiciária de Caxias/MA, de 09 a 13/03 .

2 03/02 Determina a correição geral ordinária na SJ/RR, de 16 a 20/03.

3 06/02
Torna público o resultado da apuração do merecimento, para fins de promoção de juízes federais 
substitutos para as Varas Únicas das Subseções Judiciárias de Castanhal/PA e Tabatinga/AM, de que trata 
o Processo Administrativo 8.033/2008.

4 13/02 Retifica a Portaria/Coger 1 de 03/02/2009.

5 13/02 Retifica a Portaria/Coger 2 de 03/02/2009.

6 25/02 Determina a correição geral ordinária na SJ/TO de 30/03 a 03/04.

7 16/03 Determina a correição geral ordinária na SJ/AP de 13 a 17/04.

8 27/03

Determina a correição geral ordinária nas varas federais das Subseções Judiciárias de Divinópolis, 
Governador Valadares, Ipatinga, Lavras, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Pouso Alegre, São João 
del-Rei, São Sebastião do Paraíso, Sete Lagoas, Uberaba, Uberlândia e Varginha, todas da SJ/MG de 04 a 
22/05.

9 30/04
Determina a correição geral ordinária nas varas federais da capital e Subseções Judiciárias do Estado do 
Pará, de 01 a 10/06.

10 25/05 Determina a correição geral ordinária nas varas federais da SJ/AC, de  03 a 06/08.

11 10/07
Determina a correição geral ordinária nas varas federais da capital e Subseção Judiciária do Estado do 
Amazonas, de 17 a 27/08.

12 31/07
Determina a realização de correição geral ordinária nas varas federais da capital e SSJ/MT, de 31/08 a 
11/09.

13 07/08
Determina a reciclagem das cópias de sentenças e decisões encaminhadas a esta Corregedoria-Geral 
para fins de aquisição de vitaliciedade.
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14 14/08
Autoriza a possibilidade de trabalho em dependências externas às magistradas gestantes, portadoras de 
imunodepressão ou integrantes dos demais grupos de risco, relativamente.

15 14/08 Determina a correição geral ordinária nas varas federais da capital e SSJ de Ji-Paraná/RO, de 21 a 25/09.

17 17/09
Determina a correição geral ordinária nas varas federais de Salvador e SSJ de Feira de Santana, Ilhéus, 
Itabuna, Eunápolis e Paulo Afonso, do estado da Bahia.

19 18/09 Determina a publicação do calendário para fim de promoção por merecimento ao cargo de juiz federal.

20 18/09
Publica o calendário visando à consolidação, análise e validação dos dados relativos à apuração do 
merecimento para fim de acesso ao TRF 1ª Região, em procedimento aberto por meio de edital 
publicado no e-DJF1 em 30/07/2009 (Processo/Presi 5.451/2009-TRF1).

21 29/09
Retifica a Portaria/Coger 17, alterando a data de finalização dos trabalhos da primeira etapa da correição 
geral ordinária da SJ/BA para 29/10 e inserir a SSJ de Barreiras/BA e excluir a de Paulo Afonso/BA.

22 16/10
Determina a correição geral ordinária nas varas federais das SSJ de Paulo Afonso, Juazeiro, Campo 
Formoso, Vitória da Conquista, Guanambi e Jequié, do estado da Bahia.

23 20/10
Divulga o resultado do relatório da Corregedoria-Geral acerca da apuração do merecimento dos 
magistrados, para fim de acesso ao TRF 1ª Região.

24 04/11 Retifica a Portaria/Coger 22 de 16/10/2009.

25 04/11 Altera a tramitação de documentos destinados à Ouvidoria da Justiça Federal da Primeira Região. 

26 05/11 Altera os procedimentos cartorários no âmbito do Gabinete da Corregedoria-Geral da Primeira Região.

27 12/11 Determina abertura de processo de vitaliciamento do juiz federal substituto Paulo César Lopes.

28 18/12 Determina a realização de correição extraordinária na SSJ de Santarém/PA.

29 18/12 Determina a realização de correição extraordinária na 15ª Vara da SJ/DF.

Correições gerais ordinárias
Em observância ao disposto no art. 21 do Provi-

mento Geral Consolidado 38, de 12/06/2009, com a reda-
ção dada pelo Provimento 39, de 03/11/2009, foram rea-
lizadas correições gerais ordinárias nas varas das Seções 
Judiciárias dos Estados de Minas Gerais, Piauí, Maranhão, 
Roraima, Tocantins, Amapá, Pará, Acre, Amazonas, Mato 
Grosso, Rondônia e Bahia (1ª e 2ª etapas), contando com 
a aprovação da Corte Especial Administrativa. 

Todas as condições requeridas ao exato cumpri-
mento dos procedimentos correcionais foram respeita-
das: a comunicação prévia, com dez dias de antecedên-
cia, expedição de ato de designação dos juízes auxiliares 
e servidores para atuar nas correições e a não suspensão 
dos prazos processuais, da distribuição e das audiências 
em todas as varas.

Durante os trabalhos correcionais, foram realiza-
das:

reuniões com os juízes federais, a fim de que fos-��
sem analisadas e debatidas as sugestões para o 

melhor funcionamento dos respectivos juízos e 
da Justiça Federal de primeira instância;

análise de dados e informações complementares ��
ou circunstanciais;

verificação dos relatórios da inspeção anual reali-��
zada pelos próprios juízes federais (Lei 5.010, art. 
13, III);

consultas ao relatório anual circunstanciado dos ��
trabalhos sob jurisdição dos juízes federais das 
Seções e Subseções Judiciárias (Lei 5.010, art. 13, 
VIII);

vistoria na relação dos processos conclusos para ��
despacho, decisão e sentença cujos prazos foram 
excedidos com a devida justificativa (Lei Comple-
mentar 35, de 14/03/1979, art. 39);

verificação de boletins mensais estatísticos e o ��
resumo dos mapas de produtividade dos ofi-
ciais de justiça avaliadores. 
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Quadro 48 
Calendário das correições ordinárias

Seção 
Judiciária Varas Subseções Judiciárias Data

MG Belo Horizonte (32), Turmas Recursais (3) Juiz de Fora (3)

1ª etapa

09 a 20/02

2 semanas

PI Teresina (6), Turma Recursal Picos
09 a 13/03

1 semana

MA – Caxias
09 a 13/03
1 semana

RR Boa Vista (3), Turma Recursal –
16 a 20/03

1 semana

TO Palmas (3), Turma Recursal –
30/03 a 03/04

1 semana

AP Macapá (3) –
13 a 17/04

1 semana

MG –

Divinópolis (2), Governador Valadares (2), Ipatinga, 
Lavras, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Pouso 
Alegre, São João del-Rei, São Sebastião do Paraíso, 
Sete lagoas, Uberaba (2), Uberlândia (3), Varginha

2ª etapa

04 a 22/05

3 semanas

PA Belém (8), Turma Recursal Castanhal, Santarém, Marabá, Altamira
01 a 10/06

2 semanas

AC Rio Branco (4), Turma Recursal –
03 a 07/09

1 semana

AM Manaus (6), Turma Recursal Tabatinga
17 a 27/08

2 semanas

MT Cuiabá (6), Turma Recursal Cáceres, Rondonópolis, Sinop
31/08 a 11/09

1 semana

RO Porto Velho (4), Turma Recursal Ji-Paraná
21 a 25/09

1 semana

BA

Salvador (23), Turmas Recursais (2) Barreiras, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna

1ª etapa

13 a 30/10

3 semanas

–
Paulo Afonso, Juazeiro, Campo Formoso, Vitória da 

Conquista, Guanambi e Jequié

2ª etapa

16 a 27/11

2 semanas
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Âmbitos administrativo e disciplinar
Em conformidade com o Sistema de Controle de 

Tramitação Interna e Externa de Documentos – Sisdoc, 
foram expedidos 3.999 ofícios, lavrados 302 pareceres e 
remetidos 171 telefaxes.

No tocante à atividade judicante, foram exarados 
1.322 despachos e prolatadas 158 decisões. 

Quadro 50 
Processos autuados

Classe Quantidade

Correição parcial 120

Correição extraordinária 2

Representação 1

Expediente administrativo 931

Inspeção ordinária 215

Procedimento avulso 61

Sindicância –

Recurso em processo administrativo 
disciplinar

2

Correição geral ordinária 11

Consulta 66

Inquérito –

Procedimento administrativo –

Total 1.409

Quadro 51 
Processos arquivados

Mês Quantidade

Janeiro 60

Fevereiro 95

Março 98

Abril 68

Maio 214

Junho 222

Julho 88

Agosto 160

Setembro 199

Outubro 136

Novembro 530

Dezembro 206

Total 2.076

Quadro 49 
Atividades administrativas e disciplinares realizadas

Classe Total de 
decisões

Total de 
despachos

Correição parcial 41 91

Representação 1 6

Expediente administrativo 41 819

Inspeção ordinária 56 197

Procedimento avulso 14 124

Recurso em sindicância – –

Recurso em processo 
administrativo disciplinar

– –

Consulta 5 79

Inquérito – –

Correição geral ordinária – 13

Correição extraordinária – 1

Sindicância – 2

Procedimento administrativo – –

Total 158 1.332
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Quadro 52 
Vitaliciamentos

Sessão Plenária de 04/06

Juiz federal Processos – TRF1

Alcioni Escobar Costa Alvim 7.017/2007 

Alex Schramm de Rocha  903/2008

Alexandre Henry Alves 876/2008 

Ana Paula Martini Tremarin 902/2008

Ariane da Silva Oliveira 7.008/2007 

Bernardo Lima Vasconcelos Carneiro 893/2008 

Carina Cátia Bastos de Senna 897/2008 

Carla Dumont Oliveira de Carvalho 887/2008

Eduardo Alves Fonte 889/2008

Eduardo Nunes Marques 874/2008

Eduardo Pereira da Silva 881/2008

Eudóxio Céspedes Paes 888/2008

Flávio Marcelo Sérvio Borges 872/2008

Gabriel Brum Teixeira 879/2008

Igor Matos Araújo 892/2008 

Isabela Guedes Dantas Carneiro 900/2008

João Paulo Pirôpo de Abreu 7.052/2007

José Mauro Barbosa 899/2008

José Renato Rodrigues 901/2008

Kepler Gomes Ribeiro 880/2008

Leonardo Augusto de Almeida Aguiar 7.066/2007

Leonardo Augusto Nunes Coutinho 904/2008

Luiz Eduardo Stancini Cardoso 898/2008

Marcel Peres de Oliveira 890/2008

Marcelo Aguiar Machado 884/2008

Márcio de França Moreira 896/2008

Marcos Antônio Garapa de Carvalho 882/2008

Paulo Augusto Moreira Lima 878/2008

Renata Cisne Cid Vototão 877/2008

Rodrigo Vasconcelos Coelho de Araújo 895/2008

Sérgio de Norões Milfont Junior 883/2008

Tricia de Oliveira Lima 7.040/2007

Valmir Nunes Conrado 894/2008
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Quadro 53 
Sistemas informatizados, implementados ou em desenvolvimento

com participação dos juízes convocados em auxílio à Coger

Sistema Descrição Situação

CVD Catalogador Virtual de Documentos.
O CVD está em produção desde 2006 e 
continuará a ser utilizado no novo sistema 
do Processo Digital – e-Jur

e-JUD Sistema Único da Justiça Federal. Descontinuado pelo CJF

PJD-EF Sistema das Varas de Execução Fiscal.
Em produção na 11ª e 18ª Vara da SJ/DF e 
sendo implantado na 19ª Vara da SJ/DF

Prazo Estatístico Alteração do prazo para fechamento estatístico. Implantado em 2009

Processo Digital – e-Jur

Sistema desenvolvido para web, em linguagem de 
programação Java que permite visualizar os novos 
processos judiciais em meio eletrônico a partir de 
02/01/2010, de acordo com a determinação do CJF.

Implantado em 2009

Rol de culpados Lista os culpados de processos da primeira instância Em produção

Sistema de Afastamento de 
Magistrados – e-Siam

Permite a realização de todas as atividades 
relacionadas a afastamento de magistrados, desde 
a solicitação até a autorização de afastamento por 
meio de assinatura digital, bem como a geração de 
relatórios quantitativos, funcionais, percentuais e 
listas de motivos, além da inclusão ou alteração de 
modelos de despachos.

Implantado em 2009

Sistema Virtual de 
Calendário Forense – 
e-Calendário

Sistema destinado ao lançamento de datas 
de suspensão de expediente e de prazo, por 
determinação legal ou regimental, no Tribunal, nas 
Seções e Subseções Judiciárias e nas varas.

Implantado

Sisdepe – Sistema de 
Permissões

Sistema para gerência das associações entre 
as tabelas de classe e assunto. Não realiza 
cadastramento de classes e assuntos.

Em produção na Secla da SJ/DF

e-Doc – Gerador de 
Documentos Eletrônicos

Sistema para gerência da produção dos documentos 
em todas as varas da Primeira Região, publicando 
na internet o inteiro teor vinculado à movimentação 
processual.

Em produção na 5ª Vara da SJ/DF.

e-Cint 2.0
Nova Versão do Sistema de Citação e Intimação 
Eletrônica. Utiliza web 2.0.

Em produção

e-Digitalizador – Sistema 
de Digitalização de 
Documentos

Sistema para digitalização de documentos em todos 
os órgãos da Justiça Federal da Primeira Região.

Em produção na Central de Digitalização 
Judicial da SJ/DF

e-Digitalizador 2.0
Sistema para digitalização de documentos em todos 
os órgãos da Justiça Federal da Primeira Região – 
Compõe o e-Jur

Em homologação na Central de 
Digitalização Judicial da SJ/DF

RED – Repositório 
Eletrônico de Documentos

Sistema para armazenamento e gerência de todos 
os documentos digitais, judiciais e administrativos, 
gerados na Justiça Federal da Primeira Região – 
compõe o e-Jur.

Em produção nos sistemas e-Siam, e-AVS, 
PJD-EF, G-Doc
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Transparência em Números
Sistema que permite gerar relatórios estatísticos dos 
processos de 1º e 2º grau.

Em produção

GPD Gerenciador de Processos Digitais – compõe o e-Jur. Em desenvolvimento

GPDoc
Gerenciador de Documentos dos Processos Digitais – 
compõe o e-Jur.

Em desenvolvimento

Barramento de Serviço
Funcionalidade que permite integração de 
plataformas via serviço – viabilizará o e-Jur.

Em desenvolvimento

Transparência em Números

Viabiliza a publicação, na internet, das estatísticas 
da primeira instância, em atendimento à Resolução 
57/2009 e ao Provimento 2 da Corregedoria-Geral, 
ambos do CJF.

Implementado desde agosto/2009

Relatórios estatísticos 
(boletins 1, 2, 3 e 4, 
produtividade de juízes 
substitutos e atribuídos, 
associados e não julgados)

Permite a impressão de relatórios baseados nos 
registros das movimentações processuais.

Em produção

Sistema de consolidação 
dos dados da Primeira 
Região

Consolida as principais variáveis da Primeira Região 
em um banco único, localizado na Divisão de 
Estatística – Diest.

Em produção

e-Siest
Sistema de Estatísticas – responsável pela 
consolidação e publicação dos dados estatísticos da 
Primeira Região.

Em desenvolvimento

Sistema de Peticionamento 
Eletrônico – e-Proc

Permite ao jurisdicionado encaminhar à Justiça 
Federal da Primeira Região petições via internet.

Criação do módulo de recadastramento 
de usuários para atender a Lei 11.419/2006 
no que diz respeito à assinatura eletrônica 
mediante cadastro presencial

Ouvidoria da Justiça Federal
É competência da Justiça Federal recepcionar e encaminhar as reclamações, bem como obter efetiva resposta às 

solicitações e dúvidas dos jurisdicionados acerca da movimentação de processos da Justiça Federal de primeiro grau. A 
Ouvidoria obteve um montante de 7.421 manifestações formalizadas presencialmente e via e-mail, telefone, correspon-
dências, fac-símiles, e sistema Siouv (web). As perguntas, elogios e sugestões representaram 2,7% dessas manifestações. 

A Ouvidoria Judicial expediu 792 ofícios e 376 cartas-resposta às partes. Pelo Sistema Siouv, há 47 manifestações 
em andamento, 300 aguardando resposta de ofício e 30 em vias de expedição de ofício. 

Quadro 54 
Dados da Ouvidoria – consolidação da Primeira Região

Comentários Denúncias Elogios Morosidade 
processual

Pedido de 
informação

Reclamação/ 
crítica Sugestões Total

163 301 107 3.597 1.930 1.227 96 7.421
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Estatística dos processos judiciais da primeira instância
Os dados estatísticos da Primeira Região são controlados pela Coger mediante a análise de relatórios analíticos e 

sintéticos gerados pelo Sistema de Acompanhamento Processual.

A estatística processual da primeira instância alcançou os seguintes totais: 798.890 processos distribuídos, 601.647 
julgados e 2.002.621 em tramitação.

Quadro 55 
Dados estatísticos da primeira instância

Seções Judiciárias
Quantidade de processos

Distribuídos Julgados Em tramitação

AC

Varas 6.454 2.088 9.697

Juizados 5.476 4.929 5.121

Turmas Recursais 2.267 1.532 6.671

AM

Varas 10.627 7.777 48.741

Juizados 8.319 8.899 13.665

Turmas Recursais 3.884 1.792 4.163

AP

Varas 3.705 2.170 14.080

Juizados 8.079 5.767 9.151

Turmas Recursais Funcionamento conjunto com a SJ/PA

BA

Varas 37.805 26.235 190.965

Juizados 55.947 46.389 85.091

Turmas Recursais 11.171 10.174 23.828

DF

Varas 41.581 23.428 169.731

Juizados 21.906 24.857 53.024

Turmas Recursais 8.396 4.605 12.435

GO

Varas 33.314 15.185 110.545

Juizados 46.522 40.561 47.368

Turmas Recursais 7.980 6.280 9.123

MA

Varas 12.362 7.097 58.229

Juizados 40.869 42.846 52.149

Turmas Recursais 4.502 6.280 8.552



89

Coger
Corregedoria-Geral da Justiça Federal da Primeira Região

Relatório de Atividades do TRF 1ª Região – 2009

MG

Varas 94.812 49.605 362.100

Juizados 81.692 83.677 217.823

Turmas Recursais 22.258 9.083 42.391

MT

Varas 35.224 10.851 53.311

Juizados 13.683 11.927 19.001

Turmas Recursais 3.739 3.841 3.137

PA

Varas 20.094 11.706 81.150

Juizados 33.175 31.925 60.965

Turmas Recursais 11.758 2.643 13.745

PI

Varas 9.905 5.401 39.024

Juizados 15.627 18.616 39.440

Turmas Recursais 25.087 29.808 37.349

RO

Varas 12.220 4.599 26.428

Juizados 10.855 11.238 24.630

Turmas Recursais 7.350 7.220 6.612

RR

Varas 2.655 2.146 9.596

Juizados 6.204 5.360 9.303

Turmas Recursais 2.190 1.104 2.619

TO

Varas 8.252 2.181 11.198

Juizados 8.646 7.940 8.335

Turmas Recursais 2.298 1.885 2.135

Totais da 
primeira 
instância

Varas 329.010 170.469 1.184.795

Juizados 357.000 344.931 645.066

Turmas Recursais 112.880 86.247 172.760
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A Coordenação dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região – Cojef tem por objetivo coordenar, super-
visionar e orientar as atividades de apoio administrativo, necessárias à execução das funções do coordenador 
dos Juizados Especiais Federais, e as de cartório da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência. 

Entre as atribuições da Cojef está a de prestar assessoramento ao coordenador e aos juízes auxiliares na execução das 
atividades administrativas e a de orientar as atividades relativas à Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência.

Em março, com a aprovação da Resolução/Presi 600-7 de 13/03/2009, procedeu-se à revisão do Regulamento de 
Serviço visando a sua adequação à nova estrutura organizacional do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Parti-
ciparam todas as unidades administrativas do Tribunal apresentando sugestões para sua atualização. 

Destacam-se as seguintes atividades realizadas pela Cojef.

Juizados itinerantes
Foram realizados 11 Juizados itinerantes, sendo contempladas as Seções Judiciárias dos Estados do Acre, Amazonas, 

Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Rondônia e Tocantins. Foi realizada, ainda, uma fase complementar 
de audiências no município de Tefé/AM. Os dados estão contabilizados no quadro abaixo. 

Quadro 56 
Intinerantes realizados

Estado Cidade Data de realização Pessoas 
atendidas

Audiências 
realizadas

Processos 
julgados Valor (R$)

AC Plácido de Castro 21 a 26/09 790 519 524 494.000,00 

AM

Borba e Nova Olinda 18 a 30/05 2.350 1.404 1.446 784.779,11 

Humaitá 16 a 28/11 2.100 1.052 1.042 4.494.381,63 

Tefé (fase extra) 21/09 a 15/10 400 35 35 24.511,75 

AP
Pedra Branca do Amapari e Serra do 
Navio

14 a 20/06 633 292 320 209.347,80 

BA
Campo Alegre de Lourdes, Pilão Arcado 
e Remanso (SSJ de Juazeiro)

03 a 18/08 2.376 1.654 1.722 2.876.771,68 

MA Nunes Freire 13 a 31/10 4.800 3.330 3.440 6.304.024,20 

MG Taiobeiras 01/02 a 06/03 267 173 164 247.289,38 

MT Tangará da Serra 17/05 a 06/06 2.550 1.645 1.602 542.655,00 

RO Rolim de Moura 22 a 27/06 800 456 446 383.853,99 

TO Cristalândia 17 a 22/08 621 468 492 1.087.233,90 
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Gráfico 5 
Itinerantes realizados

AM – Tefé (fase extra)

AP – Pedra Branca do
Amapari e Serra do Navio

MG – Taiobeiras

AC – Plácido de Castro

MT – Tangará da Serra

AM – Borba e Nova Olinda 

TO – Cristalândia

MA – Nunes Freire

AM – Humaitá

RO – Rolim de Moura

BA – Campo Alegre de Lourdes,
 Pilão Arcado e Remanso (SSJ de Juazeiro)
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Pessoas atendidas

Audiências realizadas

Processos julgados

Turmas Recursais
As 16 Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região contabilizaram os seguintes números.

Quadro 57 
Composição do acervo de processos na Turma Recursal por Seção Judiciária

Seção 
Judiciária  

Distribuídos Julgados Em tramitação

Físico Virtual % virtual Físico Virtual % virtual Físico Virtual % virtual
AC 59 2.208 97,4 59 1.473 96,15 139 6.532 97,92

AM 2.337 1.547 39,83 1.114 678 37,83 2.745 1.418 34,06

BA 7.409 3.762 33,68 7.594 2.580 25,36 15.435 8.393 35,22

DF 493 7.903 94,13 527 4.078 88,56 1.576 10.859 87,33

GO 2.515 5.465 68,48 1.745 4.535 72,21 2.568 6.555 71,85

MA 797 3.705 82,3 620 5.660 90,13 4.806 3.746 43,80

MG 18.465 3.793 17,04 8.657 426 4,69 38.554 3.837 9,05

MT 934 2.805 75,02 852 2.989 77,82 716 2.421 77,18

PA/AP 2.835 8.923 75,89 1.996 647 24,48 4.216 9.529 69,33

PI 3.873 21.214 84,56 942 28.866 96,84 5.732 31.617 84,65

RO 1.416 5.934 80,73 1.521 5.699 78,93 790 5.822 88,05

RR 50 2.140 97,72 82 1.022 92,57 171 2.448 93,47

TO 12 2.286 99,48 9 1.876 99,52 12 2.123 99,44

Subtotal 41.195 71.685 – 25.718 60.529 – 77.460 95.300 –
Total 112.880 63,51% 86.247 70,18% 172.760 55,16%

Fonte: Sistema Processual da Primeira Instância.
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Turma Regional de Uniformização  
de Jurisprudência

A Turma Regional de Uniformização de Jurispru-
dência – TRU/JEF é composta de 16 juízes-presidentes 
das Turmas Recursais e presidida pelo coordenador dos 
Juizados Federais da Primeira Região.

Foram realizadas três sessões de julgamento da 
TRU — em Cuiabá, em 20 de março, quando foram julga-
dos 43 processos; em Salvador, em 18 de setembro, quan-
do foram apreciados 63 processos, e em Brasília, em 11 de 
novembro, quando foram julgados 221 processos.

Dos 19 recursos extraordinários encaminhados à 
Turma Regional de Uniformização, 14 não foram admiti-
dos e cinco foram julgados prejudicados.  Dois recursos 
especiais não foram admitidos.

Dos 11 incidentes de uniformização de interpreta-
ção de lei federal interpostos na Turma Regional de Uni-
formização para a Turma Nacional, quatro foram admiti-
dos e sete não foram admitidos.

Sessão da Turma Regional de Uniformização  
realizada em Salvador. 

Repercussão geral
A repercussão geral das questões constitucio-

nais, como pressuposto de admissibilidade dos recursos 
extraordinários (art. 102, § 3º, da Constituição Federal), 
sistematizada nos arts. 543-A e 543-B do CPC e nos arts. 
13, 322-A, 328 e 328-A do Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal – RISTF, delimitou a competência do STF 
à análise de questões constitucionais com relevância so-
cial, política, econômica ou jurídica que ultrapassem os 
interesses subjetivos da causa.

Nos Juizados Especiais Federais, os recursos sub-
metidos à Turma Recursal ou às Turmas de Uniformização 
de Jurisprudência, com fundamento em idêntica contro-
vérsia àquela submetida à análise pelo STF, acerca da re-
percussão geral, ficarão sobrestados até o pronunciamen-
to definitivo daquela Corte.

Negada a existência da repercussão geral, os recur-
sos sobrestados automaticamente não serão admitidos. 
Por outro lado, apreciado o mérito do recurso extraordi-
nário em que se reconheceu a existência de repercussão 
geral, os recursos sobrestados serão apreciados pelas 
Turmas Recursais ou de Uniformização, que poderão jul- Recursais ou de Uniformização, que poderão jul-
gá-los prejudicados ou poderão se retratar. Por fim, caso 
seja ratificada a decisão no órgão de origem, poderá o 
STF, liminarmente, cassar ou reformar a decisão contrária 
a sua orientação.

Na Turma Regional de Uniformização de Jurispru-
dência dos JEFs da Primeira Região, foram sobrestados 68 
pedidos de uniformização de jurisprudência. 

Publicação de acórdãos
Foram publicados 250 acórdãos, e 3 foram repu-

blicados. 

Jurisprudência
Em triagem de processos antes da distribuição, até 

agosto, 36 processos foram devolvidos à Turma Recursal, 
10 para adequação do julgado e 26 para manutenção do 
julgado, nos termos do art. 7º, VII, da Resolução 22/2008 
do Conselho da Justiça Federal – CJF.

Não foram admitidos 33 pedidos de submissão 
(art. 2º da Resolução/Presi 600-25 de 30/09/2005).

Sistema de Citação e  
Intimação Eletrônica – e-Cint

Visando à celeridade da prestação jurisdicional e 
ao controle dos crescentes acervos, novas ferramentas 
no Sistema de Citação e Intimação Eletrônica – e-Cint do 
Tribunal foram disponibilizadas a partir de setembro, per- foram disponibilizadas a partir de setembro, per-
mitindo aos usuários uma navegação mais fácil e eficien-
te. As novidades resultaram do emprego de tecnologia de 
ponta, web 2.0, utilizada na atualização do sistema com o 
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objetivo de atender às sugestões e solicitações dos usuá-
rios. Entre as mudanças, o e-Cint possibilitou o peticiona-
mento, em um ou vários processos, em uma mesma tela 
e permitiu a demonstração de mais ocorrências por pági-
na, com a opção de marcar ou desmarcar todas de uma 
só vez. A grande inovação está na criação de dois botões 
de peticionamento de resposta automática com modelos 
prontos para as hipóteses de ciência, sem manifestação 
e envio equivocado. A automatização da certificação nos 
autos virtuais do transcurso in albis, quando não houver 
manifestação tempestiva do usuário, e a exclusão dos pro-
cessos da listagem de pendências aceleram a tramitação 
processual. A nova versão atende às sugestões e solicita-
ções dos usuários e atualiza o módulo de citações e inti-
mações em conformidade com os avanços tecnológicos. 

Estrutura dos JEFs
A estrutura dos JEFs não sofreu alterações signifi-

cativas, passando a funcionar com 84 Juizados Federais, 
sendo 29 varas especializadas em JEF, 3 Juizados destaca-
dos autônomos, 12 adjuntos a varas de capital com com-
petência criminal e 40 adjuntos a varas de interior com 
competência plena (cível e criminal).

Quadro 58 
Juizados e Turmas Recursais

Juizados e Turmas Recursais Quantidade

Varas JEFs (todas com sistema virtual 
instalado)

29

JEFs destacados 3

JEFs adjuntos a varas de capital (com 
competência criminal)

12

JEFs adjuntos a varas de interior 40

Turmas Recursais 16

Transformação de varas cíveis em varas de 
Juizados

Objetivando diminuir o acervo processual nas va-
ras do JEF da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais 

e otimizar a especialização em matéria previdenciária na 
Seccional mineira, a Corte Especial Administrativa decidiu, 
em março, converter a 28ª e 29ª Varas Federais Cíveis em 
varas de Juizado (Resolução/Presi 600-14 de 07/04/2009). 
As normas de redistribuição dos processos entre as varas 
cíveis da Seção Judiciária foram publicadas pela Correge-
doria-Geral da Justiça Federal da Primeira Região em 24 de 
abril. Os processos em tramitação, em grau de recurso ou 
arquivados da 28ª e 29ª Varas foram encaminhados para 
as 18 varas federais cíveis da Seccional entre os dias 11 e 
16 de maio. Em contrapartida, as duas varas convertidas 
receberam processos virtuais da 1ª, 2ª, 30ª, 31ª e 32ª Vara 
de JEF cível do estado. A redistribuição foi feita de forma 
a equilibrar o número de processos físicos e virtuais, sepa-
radamente, entre as varas. Os processos já atribuídos aos 
magistrados para atuar em mutirão nas atuais varas de JEF 
não foram redistribuídos às novas varas.

Realinhamento administrativo
A aprovação do realinhamento administrativo 

da Justiça Federal da Primeira Região, na sessão da Corte 
Administrativa do dia 12 de março de 2009, ensejou mudan- do dia 12 de março de 2009, ensejou mudan-
ças, implementadas por meio das Resoluções Presi/600-7 e 
600-8 de 13/03/2009, com o objetivo de adequar o quadro 
de pessoal à demanda enfrentada por magistrados e servi-
dores no Tribunal e nas Seções e Subseções Judiciárias.

Com as modificações, a estrutura dos Juizados 
Especiais Federais foi equiparada à das outras varas, pas-
sando a contar com 20 servidores e 11 funções comissio-
nadas. Antes, o número de servidores e de funções nos 
Juizados era de 14 e 9, respectivamente. 

Para o nivelamento, foram criadas duas funções de 
Assistente Técnico (FC-02) e duas funções de Supervisor 
de Seção (FC-05). Foi criado, ainda, o Serviço de Atividades 
Destacadas – Sades, que objetiva suprir as necessidades 
de cada secretaria administrativa, segundo as prioridades 
de serviço, para realização de atividades específicas, como 
participação em grandes projetos, ou temporárias, como 
reforço em mutirões da unidade onde foi criado. O mes-
mo modelo foi implantado nas coordenações dos JEFs e 
secretarias únicas das Turmas Recursais.

Para atender as coordenações dos Juizados foram 
criadas 38 funções comissionadas, abrangendo 100% do 
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quadro de pessoal, e transformadas 14 funções FC-05, da 
Seção de Atendimento e Atermação, em FC-06, de direto-
res do Núcleo de Apoio à Coordenação, com a finalidade 
de auxiliar o juiz coordenador na direção, supervisão e 
orientação dos trabalhos.

As Turmas Recursais também tiveram a FC-05 
transformada em FC-06, de diretor do Núcleo de Apoio às 
Turmas Recursais.

Com a conversão da 28ª e 29ª Varas Federais de 
Minas Gerais em varas de JEFs, a estrutura dos Juizados 
passou a funcionar com 52 JEFs adjuntos a varas federais, 
29 varas de JEFs e 3 JEFs destacados. 

Dados do JEFs

Quadro 60 
Processos distribuídos, julgados e em  

tramitação nos JEFs

Seção  
Judiciária Distribuídos Julgados 

% de 
distribuídos 
e julgados

Em 
tramitação 

AC 5.476 4.929 90,0 5.121

AM 8.319 8.899 107,0 13.671

AP 8.079 5.767 71,4 9.151

BA 55.947 46.389 82,9 85.091

DF 21.906 24.857 113,5 53.024

GO 46.522 40.561 87,2 47.368

MA 40.869 42.846 104,8 52.149

MG 81.692 83.677 102,4 217.823

MT 13.683 11.927 87,2 19.001

PA 33.175 31.925 96,2 60.965

PI 15.627 18.616 119,1 39.440

RO 10.855 11.238 103,5 24.630

RR 6.204 5.360 86,4 9.303

TO 8.646 7.940 91,8 8.335

Total 357.000 344.931 96,6 645.072

Gráfico 6 
Distribuídos, julgados e em tramitação nos JEFs por ano

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 Distribuído  Julgado  Em tramitação

70.805
19.251

76.625

270.521

618.774

451.046 462.958

353.128

335.963
384.030

228.681

683.152
627.592 658.305 655.289 645.072

362.323
331.058

313.494 344.931

357.000

322.860
232.650

102.573

Quadro 59 
Evolução dos números dos JEFs de 2002 a 2009

Ano Distribuídos Julgados Em 
tramitação

2002 76.625 19.251 70.805

2003 232.650 102.573 270.521

2004 451.046 228.681 618.774

2005 384.030 462.958 683.152

2006 335.963 353.128 627.592

2007 362.323 322.860 658.305

2008 331.058 313.494 655.289

2009 357.000 344.931 645.072

Total 2.530.695 2.147.876 645.072
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Gráfico 8 
Percentual de processos virtuais em ordem decrescente
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Quadro 61 
Crescimento dos JEFs

Ano Tipo Distribuídos Julgados Em tramitação

2004

Físico 420.877 213.845 580.835

Virtual 30.169 14.836 37.939

Total 451.046 228.681 618.774

2005

Físico 243.219 391.449 540.642

Virtual 140.811 71.509 142.510

Total 384.030 462.958 683.152

2006

Físico 136.796 224.764 355.213

Virtual 199.021 128.364 272.379

Total 335.817 353.128 627.592

2007

Físico 145.018 146.515 327.930

Virtual 217.305 176.345 330.375

Total 362.323 322.860 658.305

2008

Físico 163.921 133.438 330.232

Virtual 167.137 180.056 325.057

Total 331.058 313.494 655.289

2009

Físico 154.055 155.031 316.664

Virtual 202.945 189.900 328.408

Total 357.000 344.931 645.072

Gráfico 7 
Demonstrativo do crescimento dos JEFs
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Quadro 62 
Composição do acervo dos JEFs – 2009

Seção 
Judiciária

Distribuídos Julgados Em tramitação

Físico Virtual % virtual Físico Virtual % virtual Físico Virtual % virtual

AC 582 4.894 89,4 531 4.398 89,2 175 4.946 96,6

AM 4.268 4.051 48,7 3.221 5.678 63,8 3.734 9.937 72,7

AP 238 7.841 97,1 134 5.633 97,7 362 8.789 96,0

BA 35.276 20.671 36,9 33.175 13.214 28,5 59.677 25.414 29,9

DF 122 21.784 99,4 2.297 22.560 90,8 3.009 50.015 94,3

GO 14.188 32.334 69,5 7.879 32.682 80,6 20.132 27.236 57,5

MA 11.806 29.063 71,1 8.653 34.193 79,8 18.813 33.336 63,9

MG 56.088 25.604 31,3 64.261 19.416 23,2 152.238 65.585 30,1

MT 7.759 5.924 43,3 4.661 7.266 60,9 9.113 9.888 52,0

PA 16.285 16.890 50,9 13.232 18.693 58,6 27.284 33.681 55,2

PI 4.129 11.498 73,6 14.812 3.804 20,4 17.426 22.014 55,8

RO 3.268 7.587 69,9 2.099 9.139 81,3 4.443 20.187 82,0

RR 46 6.158 99,3 75 5.285 98,6 252 9.051 97,3

TO – 8.646 100,0 1 7.939 100,0 6 8.329 99,9

Subtotal 154.055 202.945 – 155.031 189.900 – 316.664 328.408 –

Total 357.000 56,8% 344.931 55,1% 645.072 50,9%

Fonte: Sistema Processual da Primeira Instância.

Comissão permanente dos JEFs
A comissão permanente dos Juizados Especiais 

Federais é formada pelo corregedor-geral da Justiça 
Federal, pelos coordenadores regionais dos JEFs das cin-, pelos coordenadores regionais dos JEFs das cin-
co Regiões e pelo presidente da Associação dos Juízes 
Federais – Ajufe. Compete à Comissão Permanente dos 
JEFs a discussão de temas e apresentação de propostas 
que visem à padronização de procedimentos dos JEFs. 

A Comissão reuniu-se dia 5 de junho, na sede do 
Superior Tribunal de Justiça. Entre os assuntos tratados, fo-
ram objeto de discussão a compatibilização dos regimen-
tos internos das Turmas Recursais e das Turmas Regionais 
de Uniformização dos Juizados Especiais Federais e a 
atuação dos magistrados integrantes dessas Turmas com 
exclusividade de funções, que resultou na edição da Re-
solução 61/2009. Os coordenadores fizeram, ainda, um 
levantamento do panorama das Turmas Recursais, cujos 
dados estatísticos estão concentrados na Corregedoria-
Geral do CJF.

Convênios e ampliação e instalação de 
postos avançados

Ciente da importância das parcerias estratégicas 
com instituições de ensino superior, que têm sido impor-
tante instrumento de ampliação do acesso aos serviços 
dos Juizados, a Coordenação deu continuidade às tratati-
vas para ampliação do número de postos avançados dos 
JEFs (PAV-JEF) na Primeira Região e possibilitou a amplia-
ção da abrangência geográfica do PAV de Viçosa/MG.

Foram instalados mais três postos avançados — 
em Ceilândia/DF, em Juiz de Fora/MG e em Parnaíba/PI 
—, totalizando oito PAVs ou Núcleos de Prática Jurídica 
em toda a Primeira Região. 

Implantação do Núcleo de Prática Jurídica 
no JEF/BA

Em meados de dezembro de 2008, foi implantado 
o Núcleo de Prática Jurídica nas dependências do edifício 
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dos JEFs em Salvador. A iniciativa decorreu da assinatura 
do convênio entre o Tribunal, a Seção Judiciária do Estado 
da Bahia e a Universidade Federal da Bahia.

Ampliação da jurisdição do Posto 
Avançado de Viçosa/MG

A instalação do PAV-JEF da Seção Judiciária do 
Estado de Minas Gerais na Universidade Federal de Viçosa, 
decorrente do Convênio 3/2007, deu-se em 15 de outubro 
de 2007 e representou mais um passo no processo de con-
solidação dos JEFs e de interiorização da Justiça Federal. 
Em 11 de fevereiro de 2009, o Posto Avançado teve sua 
jurisdição geográfica ampliada, por força da Resolução/ 
Presi 600-5, passando a atender a mais 19 municípios do 
interior mineiro. Com a mudança, o PAV abrangerá tam-
bém os municípios de Alto Rio Doce, Amparo da Serra, 
Araponga, Brás Pires, Cajuri, Canaã, Cipotânea, Coimbra, 
Ervália, Lamim, Paula Cândido, Pedra do Anta, Piranga, 
Porto Firme, Presidente Bernardes, Rio Espera, São Miguel 
do Anta, Senhora de Oliveira e Teixeira.

Instalação do Posto Avançado de 
Ceilândia/DF

Foi inaugurado em Ceilândia/DF, no dia 20 de agos-
to, o Posto Avançado de Atendimento Judicial na unidade 
Na Hora, órgão do Governo do Distrito Federal vinculado 
à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. O 
PAV é resultado da parceria entre a Secretaria de Justiça e 
a Seção Judiciária do DF e objetiva tornar a Justiça Federal 
mais próxima da população, facilitando o acesso aos ser-
viços judiciários. Com o posto, a comunidade local passa 
a contar com a expedição de certidão negativa, consulta 
aos andamentos processuais, petições iniciais e inciden-
tais (quando o processo já existe) e atermação (recebi-
mento de pedidos) referente a assuntos previdenciários 
de pequenas causas de competência dos JEFs.

Instalação do Posto Avançado de Juiz de 
Fora/MG

Foi instalado, no dia 11 de maio, o Posto Avançado 
do Juizado Especial Federal adjunto à 1ª Vara Federal da 
Subseção Judiciária de Juiz de Fora, resultado do convênio 
firmado entre a União, representada pelo TRF 1ª Região, e 
a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, mantene-
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dora da Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora. O posto 
avançado funciona no andar térreo da sede da Subseção 
Judiciária, localizada na Rua Leopoldo Schmidt, no centro 
da cidade de Juiz de Fora.

Solenidade de instalação do PAV-JEF em Juiz de Fora/MG.

Instalação do Posto Avançado de Parnaíba/PI
No dia 4 de dezembro, foi instalado um PAV-JEF no 

município de Parnaíba/PI, para funcionamento no centro 
da cidade, em prédio cedido pela prefeitura municipal. A 
instalação do PAV foi autorizada em 20 de agosto de 2008, 
por meio da Portaria/Presi 600-184, e a assinatura do con-
vênio deu-se no dia 17 de abril de 2009. De acordo com 
a parceria, a Universidade Estadual do Piauí e a Sociedade 
de Ensino Superior Piauiense darão o suporte necessário 
às atividades no posto, que prestará assistência jurídica 
gratuita para ajuizamento de ações com valor de até 60 
salários-mínimos. O PAV atenderá à população de mais 17 
municípios, beneficiando cerca de 680 mil pessoas.

Solenidade de instalação do PAV-JEF em Parnaíba/PI.
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Perícias
Por força da Resolução 558/2007 do CJF, que dis-

põe sobre o pagamento de honorários de advogados 
dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em 
casos de assistência judiciária gratuita, e disciplina os pro-
cedimentos relativos ao cadastramento de advogados 
voluntários e dativos no âmbito da Justiça Federal de pri-
meiro e segundo graus e dos Juizados Especiais Federais, 
a Cojef vem mantendo controle mensal dos dados rela-
tivos aos JEFs das 14 Seções e 42 Subseções Judiciárias 
da Primeira Região, principalmente no que diz respeito ao 
pagamento dos advogados dativos e das perícias médi-
cas e socioeconômicas. Os dados irão subsidiar a propos-
ta orçamentária de 2010. 

Inovações/projetos

1  Ações de modernização
Dando continuação à proposta de trabalho da Co-

ordenação dos JEFs, mantida a preocupação com o vo-
lume excessivo de processos em tramitação nos diversos 
Juizados da Primeira Região, foram implementadas ações 
de modernização no sistema virtual para melhoria no ge-
renciamento das varas. No período de 27 a 29 de abril, 
a Cojef deu início ao projeto-piloto para padronização 
das caixas de tramitação existentes no sistema JEF Virtual. 
Após estudos realizados por grupo de trabalho da Cojef, 
foi elaborada proposta para implantação de caixas padro-
nizadas de tramitação na 28ª e 29ª Varas da Seção Judi-
ciária do Estado de Minas Gerais, em razão da conversão 
recente de ambas em vara de Juizado Federal.

Como parte do trabalho desenvolvido pela equi-
pe da Coordenação, foi realizado treinamento em serviço 
naquela Seccional, nas varas citadas. O treinamento foi 
resultado da ação do trabalho iniciado em 2008, com a 
designação de um grupo de técnicos integrado por dire-
tores de secretaria, servidores da área de informática, da 
estatística e da Cojef, para avaliar a realidade de cada JEF 
e identificar as necessidades e as possíveis causas para 
o excessivo número de feitos por meio de avaliação dos 
procedimentos cartorários utilizados em cada Juizado. 

A Cojef também disponibilizou ferramentas tecno-
lógicas para que as varas fizessem um controle processual 

mais efetivo, possibilitando aferir com mais precisão e agi-
lidade os resultados dos mutirões e itinerantes realizados, 
inclusive durante a realização desses. 

Serviço de cumprimento de julgados

Instituído pela Portaria/Presi/Coger/Cojef 600-324 
de 13/10/2009, o Serviço de Cumprimento de Julgados 
– SCJ, vinculado à Coordenação dos Juizados Especiais 
Federais da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, 
dará cumprimento às sentenças proferidas nos proces-
sos físicos dos JEFs de Belo Horizonte — transitadas ou 
a transitar em julgado até 30 de junho de 2010 —, que 
continuarão pertencendo ao acervo das varas de origem. 
O objetivo do serviço é concentrar esforços para satisfa-
ção de créditos, entrega rápida e efetiva da prestação ju-
risdicional e arquivo de processos. Para viabilizar o funcio-
namento do serviço, cada vara cível da Seccional mineira 
cedeu um servidor para compor o grupo de trabalho do 
SCJ. A Cojef ofereceu treinamento e orientação quanto ao 
procedimento dos Juizados nas varas dos JEFs em Belo 
Horizonte, no período de 26 a 29 de outubro: elaboração 
de fluxograma das atividades e organização dos proces-
sos e tarefas para otimização dos procedimentos. 

Posteriormente, a Seção Judiciária do Estado da 
Bahia, igualmente, passou a contar com o SCJ, vincula-
do à Coordenação dos Juizados Especiais Federais desta 
Seccional, consoante os termos da Portaria/Presi/Coger/
Cojef 600-367 de 13/11/ 2009.

2  Intensificação dos mutirões
A Cojef deu continuação à realização de mutirões 

de audiências e sentenças como alternativa à redução de 
acervos, intensificando os trabalhos para que as varas de 
JEF que possuem maior volume de processos possam en-
tregar a prestação jurisdicional de forma mais célere.

Tal postura antecipou-se à determinação “Meta 2 – 
bater recordes é garantir direitos”, do CNJ, que objetiva a 
redução de demandas no âmbito do Poder Judiciário. 

2.1  Mutirões de audiências

Devido à falta de estruturas material e humana, 
os Juizados da Primeira Região encontram-se com gran-
des acervos e reclamam união de esforços como medida 
emergencial para atender aos jurisdicionados.
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Foram organizados mutirões de audiências de 
instrução e julgamento nas Seções e Subseções Judiciá-
rias da Bahia, do Maranhão, de Minas Gerais, do Pará, do 
Piauí e do Tocantins, com o escopo de aliviar as pautas de 
audiências, que, em alguns casos, já contavam com mar-, que, em alguns casos, já contavam com mar-
cações para 2012. 

a) Subseção Judiciária de Guanambi/BA

Não obstante os mutirões realizados em 2008 terem 
sido de extrema importância para a liberação da pauta, a 
solução foi paliativa e não impediu que novas audiências 
fossem agendadas para 2012. A situação recorrente se dá 

em virtude de a Subseção contar com apenas um magis-
trado atuando na vara e no JEF adjunto, acumulando um 
acervo de 6.853 processos (situação em abril de 2009).

Por essa razão, foi realizado novo mutirão de 
audiências para o período de 21 de setembro a 3 de 
outubro, com a participação de cinco magistrados, 
tendo sido agendadas 30 audiências diárias por juiz 
federal, inclusive aos sábados.

Das 1.800 audiências designadas, 94,56% foram rea-
lizadas, resultando no julgamento de 1.671 processos e de 
R$ 4.335.648,00 em pagamento de benefícios atrasados.

Gráfico 9 
Resultado do mutirão em Guanambi/BA

Pedido improcedente: 229 (14%)Abandono da causa pelo autor: 124 (7%)

Falta de pressupostos processuais: 85 (5%)

Desistência da ação/homologação: 66 (4%)

Outros: 16 (1%)

Pedido procedente: 381 (23%)

 Transação homologada: 770 (46%)

b) Subseção Judiciária de Vitória da Conquista/BA

No período de 9 a 13 de novembro, foi realizado o 
mutirão de audiências, em virtude do grande número de 
processos pendentes de audiência — 1.728 processos 
em fevereiro de 2009. Em razão da impossibilidade de 
se realizar maior número de audiências nesta Subseção, 
foram selecionados oito magistrados para atuar em 
esforço concentrado. Foi estabelecida a meta de 47 
audiências diárias por magistrado, perfazendo um total 
de 1.830 processos a serem instruídos e julgados.

O mutirão resultou em 1.830 feitos julgados (100% de 
êxito) e no pagamento de R$ 5.576.625,40 em Requisições de 
Pequeno Valor –RPVs. 

c) Seção Judiciária do Estado do Maranhão

Por iniciativa dos magistrados da SJ/MA, foi reali-
zado, no período de 31/08 a 04/09, um mutirão interno 
para a realização de audiências de conciliação, instrução e 

julgamento nos processos do Juizado. Na ocasião, foram 
realizadas 1.022 audiências, e todos os processos selecio-
nados para o mutirão foram sentenciados, ocasionando o 
pagamento de R$ 865.440,13 em benefícios previdenciá-
rios atrasados.

d) Subseção Judiciária de Imperatriz/MA

O mutirão de audiências nos processos do JEF, 
ocorrido no período de 21 a 26 de setembro, contou com 
a participação de nove magistrados, que realizaram 40 au-
diências por dia, inclusive no sábado, o que resultou no 
agendamento de 2.160 audiências de instrução e julga-
mento.

O esforço concentrado contabilizou 2.152 audiên-
cias realizadas, sendo proferidas 2.138 sentenças, incluin-
do-se nesse montante 1.454 acordos homologados. 

Com a realização do mutirão, R$ 6.990.354,60 foram 
pagos a título de benefícios previdenciários atrasados.
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Gráfico 10 
Resultado do mutirão em Imperatriz/MA

Pedido procedente: 114 (5%)

Pedido improcedente: 212 (10%)

Abandono da causa pelo autor: 77 (4%)

Desistência da ação/homologação: 73 (3%)
Pedido procedente em parte: 40 (2%)

Outros: 3 (0%)

Transação homologada: 1.454 (68%)

Falta de interesse processual/perda de objeto: 165 (8%)

e) Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais

Em face do grande número de feitos relativos à 
matéria previdenciária, em tramitação nas cinco varas 
especializadas dos JEFs de Belo Horizonte, foi autorizada, 
no período de 13 a 17 de abril, a realização de mutirão, 
quando foram designadas 1.705 audiências, sendo 
julgados 1.081 processos. Desse total, 655 processos 
foram resultado de acordos entre as partes. Ao todo, foram 
pagos R$ 6.329.680,13 em RPVs a título de benefícios 
previdenciários atrasados.

O grupo de trabalho contou com a atuação de 26 
juízes federais, sendo 24 da Seção Judiciária do Estado de 
Minas Gerais e dois de outras Seccionais. Foram realizadas, 
em média, 25 audiências diárias por magistrado.

f) Subseção Judiciária de Governador Valadares/MG

Apesar de ter duas varas, a Subseção Judiciária de 
Governador Valadares conta com a atuação de apenas um 
magistrado no JEF adjunto, cujo acervo, em maio, era de 
6.075 processos.

Verificado que, na pauta de audiências, já havia 
marcações para abril de 2011, a Cojef aprovou a realiza-
ção de mutirão de audiências nos processos de Juizado, 
no período de 5 a 10 de outubro, em que atuaram qua-
tro magistrados de outras Seções e Subseções Judiciárias 
e três juízes federais das varas de Governador Valadares 
para instrução e julgamento de 1.039 processos.

Foram realizadas, em média, 37 audiências diárias 
por juiz, inclusive no sábado, resultando em 953 processos 
julgados e no pagamento de R$ 3.818.541,00, decorrentes 
de acordos e benefícios implantados.

Gráfico 11 
Resultado do mutirão em Governador Valadares/MG

Devolvidos com despacho: 62 (7%)

Pedido improcedente: 107 (11%)

Abandono da causa pelo autor: 25 (3%)

Desistência da ação/homologação: 10 (1%)

Outros: 8 (1%)

Transação homologada: 655 (68%)

Pedido procedente: 86 (9%)
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g) Subseção Judiciária de São Sebastião do Paraíso/MG

No período de 28 de setembro a 2 de outubro, foi realizado mutirão de audiências para o julgamento de 647 pro-
cessos do JEF autônomo e de 401 processos de matéria previdenciária oriundos da Vara Única da Subseção. 

Ao todo, foram 1.048 audiências atribuídas a oito magistrados, que realizaram 596 julgamentos no âmbito do JEF 
e 323 nos processos de matéria previdenciária oriundos da Vara, representando R$ 2.447.724,00 em valores movimenta-
dos com pagamento de atrasados.

Gráfico 12 
Resultado do mutirão no JEF de São Sebastião do Paraíso/MG

Devolvidos com despacho: 17 (3%)

Pedido procedente: 124 (21%)

Abandono da causa pelo autor: 18 (3%)

Outros: 16 (3%)

 Transação homologada: 325 (54%)

Pedido improcedente: 98 (16%)

Gráfico 13 
Resultado do mutirão na Vara de São Sebastião do Paraíso/MG

Devolvidos com despacho: 11 (3%)

Pedido procedente: 91 (28%)

Outros: 11 (3%)

Transação homologada: 153 (48%)

Pedido improcedente: 58 (18%)
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h) Subseção Judiciária de Castanhal/PA

Contando com apenas um magistrado, sendo Vara Única, a Subseção Judiciária de Castanhal possuía um acervo 
na vara de 3.684 processos e de 9.551 feitos no JEF (situação em maio), estando a pauta de audiência preenchida até 
novembro de 2010.

Diante do quadro, a Cojef autorizou a realização de mutirão de audiências nos processos do JEF adjunto da Subse-
ção, no período de 10 a 15 de agosto, com a participação de cinco magistrados. Foram agendadas 30 audiências diárias 
por magistrado, inclusive no sábado, perfazendo o total de 900 audiências designadas.

A ação resultou no julgamento de 901 processos, com índice de 74% de acordos homologados, correspondente 
a 664 feitos. Em RPVs, foram pagos, ao todo, R$ 1.763.038,44.

Audiência realizada durante o mutirão de Teresina/PI.

Redução do acervo na Turma Recursal do Piauí

Em setembro, foi firmado acordo entre a Coorde-
nação dos Juizados, o Ministério da Previdência Social e a 
Procuradoria Federal Especializada do INSS, o qual resul-
tou na baixa de 30 mil processos, todos relativos à corre-
ção monetária dos benefícios de salário-maternidade.
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i) Seção Judiciária do Estado do Piauí

O mutirão de audiências do JEF realizado em 
Teresina, no período de 15 a 27 de junho, foi o de maior 
expressão ocorrido no ano de 2009.

Foram selecionados para audiências de instrução e 
julgamento 8.121 processos, em que se pleiteavam bene-
fícios previdenciários, como pensão por morte, aposenta-
doria por idade e por invalidez e salário-maternidade. A 
maioria dos processos era de rurícolas.

O trabalho foi distribuído entre 17 juízes federais, 
sendo 10 juízes de outras Seccionais e sete atuantes na 
SJ/PI. Em média, foram realizadas 50 audiências diárias 
por magistrado, inclusive aos sábados, salvo para alguns 
magistrados atuantes na SJ/PI, que não foram afastados 
das atividades de suas varas.

A ação resultou no julgamento de 7.854 processos 
— 4.373 acordos firmados entre o INSS e os beneficiários, 
2.160 sentenças de mérito e 1.321 sentenças terminativas. 
Ao todo, foram pagos R$ 13.351.632,00 em RPVs resultantes 
de benefícios previdenciários atrasados.

j) Seção Judiciária do Estado do Tocantins

No período de 13 a 18 de abril, foi realizado mutirão de audiências de instrução e julgamento no JEF, em que partici-
param quatro juízes federais da Seccional e dois da Seção Judiciária do Estado de Goiás, com a realização de 50 audiências 
diárias por magistrado.

Das 1.800 audiências designadas, 1.713 foram realizadas, resultando em 1.676 sentenças proferidas e no paga-
mento de R$ 6.644.620,78 em benefícios previdenciários atrasados.
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O quadro abaixo sintetiza os resultados obtidos nos mutirões de audiências.

Quadro 63 
Mutirões de audiência, instrução e julgamento realizados nos JEFs – consolidação dos dados

Local Data de realização Audiências realizadas Processos julgados Valor (R$)

Guanambi/BA 21/09 a 03/10 1.702 1.671 4.335.648,00

Vitória da Conquista/BA 09 a 13/11 1.830 1.830 5.576.625,40

São Luís/MA 31/08 a 04/09 1.022 1.022 865.440,13

Imperatriz/MA 21/09 a 26/09 2.152 2.138 6.990.354,60

Belo Horizonte/MG 13 a 17/04 1.669 1.081 6.329.680,13

Governador Valadares/MG 05/10 a 10/10 1.036 953 3.818.541,00

São Sebastião do Paraíso/MG 28/09 a 02/10 1.048 919 2.447.724,00

Castanhal/PA 10/08 a 15/08 558 421 1.763.038,44

Teresina/PI 15/06 a 27/06 7.343 7.854 13.351.632,00

Palmas/TO 13/04 a 18/04 1.713 1.676 6.644.620,78

Total 20.073 19.565 52.123.304,48

Gráfico 14 
Audiências realizadas e processos julgados
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2.2  Mutirões de sentenças

A Cojef deu seguimento à ação de redução do acervo de processos aptos a julgamento nas varas dos Juizados 
Especiais Federais da Primeira Região nas Seções Judiciárias do Piauí, Maranhão, Pará e Minas Gerais.

Dos 26.241 processos atribuídos aos 10 magistrados que participaram do mutirão de sentenças em 2008, em 
maior ou menor espaço de tempo, 14.857 foram sentenciados, remanescendo um total de 9.495 feitos, tendo sido 1.268 
convertidos em diligência.

Assim, em março de 2009, a Cojef propôs a designação de alguns magistrados para, com prejuízo da jurisdição nas 
varas de origem, sentenciar os feitos remanescentes, situação que perdurou até setembro.

Paralelamente à prolação de sentenças dos feitos já instruídos, os magistrados designados para esta nova etapa 
realizaram audiências de instrução e julgamento.

No mutirão dos feitos remanescentes, foram sentenciados 5.501 processos e realizadas 2.150 audiências de instrução 
e julgamento, o que importou em significativa redução no acervo de processos pertencentes aos JEFs dessas Seccionais. 

Quadro 64 
Mutirões de sentenças – processos remanescentes em 2009

Seção  Judiciária Julgados em 2008 Sentenças proferidas em 2009 Audiências realizadas em 2009

MA 12.438 2.391 1.411

MG 1.743 892 251

PA 281 1.903 –

PI 3.600 315 488

Total 18.062 5.501 2.150

Os resultados exitosos obtidos com a realização dos mutirões de audiências não se concretizariam sem a atuação 
e dedicação dos juízes federais e servidores da Justiça Federal da Primeira Região, que uniram esforços para a redução do 
acervo nos JEFs, bem como dos procuradores do INSS, que se fizeram presentes às audiências, em sua maioria abertos 
à conciliação.

Situação em Minas Gerais

A Cojef, juntamente com a Coordenação Seccional, envidou esforços para acelerar a prestação jurisdicional e 
melhorar a situação nos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, com a realização do 
mutirão de sentenças, a distribuição de processos apenas pelo meio virtual e a elaboração de estudos para instalação da 
central de perícias.

3  Utilização da videoconferência em sessões e demais atividades da Cojef
A videoconferência passou a fazer parte da rotina de trabalho da Coordenação dos Juizados Especiais Federais da 

Primeira Região. Desde a primeira sessão de julgamento da Turma Regional de Uniformização dos JEFs, em 20 de março, 
a Cojef se utiliza das vantagens dessa ferramenta, realizando reuniões, treinamentos e encontros com magistrados e 
servidores das Seções e Subseções Judiciárias. Sua importância ficou evidenciada durante as tratativas relacionadas aos 
mutirões e itinerantes realizados na Primeira Região em 2009. A videoconferência proporciona significativa economia 
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Sessão de julgamento da Turma Recursal de  
Rondônia realizada por videoconferência.
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aos cofres públicos, uma vez que elimina gastos com deslocamentos e diárias de magistrados e permite a cumulação de 
atividades . Promove, assim, a participação de magistrados em sessões das Turmas Recursais das diversas Seccionais que 
integram a Primeira Região. 

4  Nova página eletrônica da Cojef
A página eletrônica da Cojef passou por revisão, sendo reformulada para atender à necessidade de melhor infor-

mar a clientela dos JEFs.

A proposta é disponibilizar aos interessados um histórico completo dos Juizados Especiais Federais da Primeira 
Região, desde sua implantação, de modo a possibilitar o resgate de dados que construíram a história dos Juizados 
Especiais Federais da Primeira Região, bem como 
servir de fonte de consulta de dados confiáveis 
atualizados periodicamente.

O site recupera a história dos JEFs e ofe-
rece aos usuários informações sobrse a criação, 
os objetivos e a composição dos Juizados, das 
Turmas Recursais, da Turma Regional de Unifor-
mização e da Turma Nacional de Uniformização; 
os endereços e contatos de todos os JEFs e das 
Turmas Recursais da Primeira Região; as normas 
e enunciados relacionados aos Juizados; pesqui-
sa de jurisprudência; notícias sobre as ações dos 
JEFs e espaço para publicação de artigos e estu-
dos sobre temas ligados aos JEFs. 

O recurso da fotografia e fontes diferencia-
das deu mais leveza aos textos, proporcionando 
uma leitura mais agradável.

O endereço eletrônico da Cojef é www.
trf1.jus.br/setorial/JEF/default.htm.

Uso da videoconferência durante sessão da Turma  
Regional de Uniformização. 
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6  Eventos e participações
6.1  Posse do novo coordenador dos JEFs

No dia 9 de novembro, foi empossado no cargo 
de coordenador dos Juizados Especiais Federais da Pri-
meira Região o juiz do Tribunal Tourinho Neto pelo biê-
nio 2009-2011.

Novo coordenador, juiz Tourinho Neto, 
assina termo de posse.

6.2  Fórum Nacional dos Juizados Especiais 
Federais – Fonajef

No período de 18 a 20 de novembro, o coorde-
nador e os juízes federais dos JEFs da Primeira Região 
se reuniram com os demais magistrados que atuam nos 
Juizados Federais de todo o país no VI Fórum Nacional dos 
Juizados Especiais Federais – Fonajef com o objetivo de 
debater temas, sistemáticas e soluções para o aprimora-
mento dos trabalhos dos JEFs. O encontro aconteceu em 
Goiânia e foi promovido pela Associação dos Juízes Fe-
derais – Ajufe. Ao final dos trabalhos, foram aprovados 11 
enunciados e 15 recomendações administrativas.
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5  Atualização e criação do material de 
divulgação dos JEFs

Com o objetivo de auxiliar as Coordenações 
das Seccionais na fase de divulgação dos trabalhos dos 
Juizados Especiais Federais itinerantes, a Coordenação 
dos JEFs preparou material composto de cartazes, fôlde-
res e vídeos institucionais, como forma de subsidiar os 
trabalhos dos Juizados durante as tratativas iniciais para 
realização de itinerantes nos municípios e de divulgar o 
trabalho dos Juizados Federais da Primeira Região.

A Coordenação disponibilizou, ainda, um fôlder 
para distribuição às comunidades contempladas pelo 
JEF itinerante, como forma de auxiliar no trabalho de di-
vulgação. O fôlder está disponível no site do Tribunal, no 
botão Juizados Federais itinerantes/Fôlder para fase de 
divulgação. 

Material de divulgação dos  
Juizados Especiais Federais da Primeira Região.
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6.3  Jornada de Integração

A Cojef, em parceria com o INSS e a Procuradoria Fe-
deral Especializada do INSS (PFE/INSS), promoveu, no dia 9 
de dezembro, encontro entre os juízes coordenadores dos 
JEFs, procuradores do INSS, diretores de secretaria, diretores 
dos núcleos de apoio às Cojefs/Seccionais e servidores que 
atuam nos Juizados. O evento aconteceu na sede da Escola 
de Magistratura Federal – Esmaf, em Brasília, e foi transmiti-
do por videoconferência a toda a Primeira Região. Abertura dos trabalhos da I Jornada de 

Integração realizada pela Cojef e pelo INSS.

7  Normas relativas aos Juizados Especiais Federais da Primeira Região publicadas no 
decorrer do ano

Resolução/Presi 600-5 de 11/02/2009. Delimita a circuns-��
crição judiciária do Posto Avançado de Atendimento do 
Juizado Especial Federal de Viçosa – PAV-JEF de Viçosa.

Resolução/Presi 600-14 de 07/04/2009. Converte a 28ª ��
e 29ª Varas Federais da Seção Judiciária do Estado de 
Minas Gerais em varas de Juizado Especial Federal. 

Resolução/CJF 61, de 25/06/2009. Dispõe sobre a com-��
patibilização dos regimentos internos das Turmas Re-
cursais e das Turmas Regionais de Uniformização dos 
Juizados Especiais Federais e sobre a atuação dos ma-
gistrados integrantes dessas Turmas com exclusividade 
de funções.

Resolução/CJF 62, de 25/06/2009. Altera e revoga dis-��
positivos do Regimento Interno da Turma Nacional de 
Uniformização dos Juizados Especiais Federais, instituí-
do pela Resolução 22, de 04/09/2008.

Portaria/Presi 600-59 de 09/03/2009. Altera a Portaria/Presi ��
600-184 de 20/08/2008, que autoriza a instalação de 
Posto Avançado de Atendimento do Juizado Especial 
Federal na cidade de Parnaíba/PI.

Portaria Conjunta Presi/Coger/Cojef 600-324 de 13/10/2009. ��
Institui o Serviço de Cumprimento de Julgados – SCJ, 
vinculado à Coordenação dos Juizados Especiais 
Federais da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais.

Portaria Conjunta Presi/Coger/Cojef 600-367 de 13/11/2009. ��
Institui o Serviço de Cumprimento de Julgados – SCJ, 
vinculado à Coordenação dos Juizados Especiais 
Federais da Seção Judiciária do Estado da Bahia.

Portaria/Cojef 1 de 19/11/2009. Estabelece critérios de ��
designação de magistrados para atuarem em mutirões 
de audiências e Juizados Especiais Federais itinerantes. 

Portaria/Cojef 2 de 20/11/2009. Determina a observância ��
dos valores máximos para o pagamento de peritos.

Portaria/Cojef 3 de 26/11/2009. Autoriza, extraordina-��
riamente, a realização de sessões de julgamento com 
os juízes relatores suplentes das Turmas Recursais da 
Primeira Região. 

Portaria/Cojef 4 de 09/12/2009. Promove esforço con-��
centrado (mutirão) na egrégia Terceira Turma Recursal, 
Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais.

Portaria/Cojef 5 de 09/12/2009. Autoriza o juiz federal ��
Miguel Angelo de Alvarenga Lopes, da 3ª Turma Re- Angelo de Alvarenga Lopes, da 3ª Turma Re-
cursal de Minas Gerais, ora convocado para servir nes-
te Tribunal, como auxiliar do desembargador federal 
Amílcar Machado, a participar das sessões dos dias 11 e 
16 de dezembro  de 2009, na 3ª Turma Recursal de Minas 
Gerais.

Portaria/Cojef 6 de 15/12/2009. Recomenda aos juízes ��
dos Juizados e das Turmas Recursais orientações, que 
não são, no entanto, obrigatórias.

Portaria/Cojef 7 de 15/12/2009. Altera a redação do § ��
2º do art. 1º da Portaria/Coger 3/2009, que autorizou, 
extraordinariamente, a realização de sessões de julga-
mento com os juízes relatores suplentes das Turmas Re-
cursais da Primeira Região.
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Portaria/Cojef 8 de 18/12/2009. Designa o juiz do Tribunal Cândido Artur Medeiros Ribeiro Filho como coordenador ��
substituto da Coordenação dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região. 

Portaria/Cojef 9 de 21/12/2009. Designa o juiz federal substituto Ailton Schramm de Rocha, da 10ª Vara da SJ/BA, como 1º ��
Relator da 2ª Turma Recursal, no período de férias do juiz federal Pedro Braga Filho. 

Portaria/Cojef 10 de 21/12/2009. Designa o juiz federal substituto Fábio Stief Marmund, da 23ª Vara da SJ/BA, como coor-��
denador dos JEFs da Bahia, no período de férias do coordenador titular. 
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A Escola de Magistratura Federal da Primeira Re-
gião – Esmaf, sob a direção do desembarga-
dor federal Hilton Queiroz, manteve durante o 

ano cursos de português literário jurídico e literatura 
latina, que foram abertos à participação de magistra-
dos e servidores do Tribunal.

Jornada jurídica comemorativa do 20º 
aniversário do TRF 1ª Região

A Jornada jurídica do 20º aniversário do TRF 1ª Re-
gião, organizada pela Esmaf, ocorreu no dia 3 de abril, no 
auditório da Escola, onde foram realizadas conferências 
abrangendo temas de interesse da magistratura federal. 

O desembargador federal Souza Prudente proferiu 
a primeira conferência do evento e discorreu sobre a tu-
tela processual do meio ambiente, a juíza federal Mônica 
Sifuentes abordou o tema direito, constituição e desenvol-
vimento. O evento contou com a participação de cerca de 
80 magistrados, entre desembargadores e juízes federais 
da Primeira Região.

Desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, diretor da Esmaf,  
Hilton Queiroz, presidente em exercício, Souza Prudente, 

desembargador federal Carlos Olavo  
e juíza federal Mônica Sifuentes.
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Aula inaugural da Esmaf com palestra do 
ministro Carlos Velloso

O ministro Carlos Velloso proferiu no dia 6 de abril, 
no salão nobre do Tribunal, aula inaugural do ano letivo da 
Esmaf. Na ocasião, o diretor, Hilton Queiroz, homenageou o 
palestrante com o diploma de professor emérito da Escola 
e placa comemorativa.

O tema abordado foi o neoconstitucionalismo e a 
jurisprudência do STF. O evento contou com a participa-
ção do presidente do STM, ministro Carlos Alberto Marques 
Soares, desembargadores, juízes e servidores da Primeira 
Região, procuradores federais, membros do Ministério Pú-
blico e advogados.

Ministro e ex-presidente do STF Carlos Velloso, diretor da 
Esmaf, Hilton Queiroz, e vice-presidente, Souza Prudente.

I Jornada de Direito Tributário
A Esmaf realizou, nos dias 21 e 22 de maio, no audi-

tório da Esmaf, a I Jornada de Direito Tributário, ocasião em 
que foram discutidas questões práticas relativas à reforma 
tributária. 

Participaram do evento 130 magistrados, entre de-
sembargadores e juízes federais da Primeira Região.
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I Fórum Ambiental Internacional da 
Magistratura Federal na Amazônia

A Seção Judiciária do Estado do Amazonas, em 
parceria com a Esmaf, promoveu, no dia 5 de junho, no 
auditório do Centro Cultural dos Povos da Amazônia – 
Manaus/AM, o I Fórum Ambiental Internacional da Magis-/AM, o I Fórum Ambiental Internacional da Magis-
tratura Federal na Amazônia, ocasião em que foram discuti-
das questões relativas ao Direito Ambiental.

Participaram do evento 80 magistrados, entre de-
sembargadores e juízes federais da Primeira Região.

I Jornada de Direito Civil e Processual 
Civil

A Esmaf realizou, de 17 a 19 de junho, na cidade de 
Salvador/BA, a I Jornada de Direito Civil e Processual Civil, 
onde foram estudadas questões de interesse da magistra-
tura federal relativas ao Direito Civil e Direito Processual 
Civil.

Participaram do evento 127 magistrados, entre de-
sembargadores e juízes federais da Primeira Região.

Mesa solene de abertura da I Jornada de Direito Civil e 
Processual Civil realizada em Salvador/BA.

Palestra do ministro José Carlos Moreira 
Alves

O ministro José Carlos Moreira Alves proferiu, no dia 
11 de setembro, no salão nobre do TRF, palestra sobre pres-
crição e decadência no Código Civil. 

O evento contou com a participação do ministro 
Aldir Passarinho, do STF, ministro Washington Bolívar, do 
STJ, advogado da União e procurador regional da União 
substituto, Diogo Palau, vice-presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Ibaneis Rocha Barros Junior, desem- do Brasil, Ibaneis Rocha Barros Junior, desem-
bargadores e juízes federais da Primeira Região, procurado-
res federais, membros do Ministério Público, advogados e 
servidores do Tribunal.

I Jornada de Direito Previdenciário
A Esmaf realizou, de 27 a 29 de outubro, na cidade de 

Belo Horizonte/MG, a I Jornada de Direito Previdenciário, 
onde foram estudadas questões de interesse da magistra-
tura federal relativas ao Direito Previdenciário. 

Participaram do evento 160 magistrados, entre de-
sembargadores e juízes federais da Primeira Região.

Mesa solene de abertura da I Jornada de Direito 
Previdenciário realizada em Belo Horizonte/MG.
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I Jornada de Planejamento e Gestão
A I Jornada de Planejamento e Gestão realizou-se 

nos dias 26 e 27 de novembro, na cidade de Boa Vista/RR, 
e abordou temas pontuais do dia a dia de julgamentos e 
atividades desenvolvidas pelos magistrados federais na Pri-
meira Região.

O evento contou com a participação de cerca de 70 
magistrados, entre desembargadores e juízes federais da 
Primeira Região.
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Mesa de abertura da I Jornada de Planejamento e 
Gestão realizada em Boa Vista/RR.

Outras atividades
Elaboração de pareceres em processos referentes a afastamento de magistrados para realização de cursos.��

Acompanhamento e encaminhamento dos relatórios de atividades dos juízes federais à Corregedoria, afastados para fins ��
de estudo, conforme quadro abaixo.

Quadro 65 
Magistrados afastados para participar de cursos

Juiz Período Curso

Carlos Geraldo Teixeira 30/07/2009 a 31/03/2011

Mestrado – Preservação e recuperação das 
nascentes de águas, inserção da contrapartida 
financeira para o mini e pequeno proprietário 
rural como instrumento de integração

Charles Renaud Frazão de Moraes Março/2009 a março/2011
Mestrado 
Prestando auxílio na 8ª Vara da SJ/DF

Eduardo Luiz Rocha Cubas 01/09/2008 a 31/08/2010
Mestrado (Corrupción y Estado de Derecho) e 
Doutorado (Estado de Derecho e buen gobierno) 
Universidade de Salamanca/Espanha

Fausto Mendanha Gonzaga 05/01/2009 a 05/01/2010 Doutorado

Iolete Maria Fialho de Oliveira
Outubro/2008 a 
dezembro/2009

Mestrado – Universidade de Barcelona/Espanha
Máster en Estúdios Internacionales

Paulo Cézar Alves Sodré Março/2008 a março/2010
Mestrado – Direito Público/Universidade de Santa 
Catarina – UFSC
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Quadro 66 
Eventos realizados pela Esmaf

Evento Período Carga horária Participantes

Curso de latim e português literário jurídico Março a dezembro 90 h/a 30

Curso de literatura latina Março a dezembro 38 h/a 30

I Jornada Comemorativa do 20º Aniversário do TRF 1ª 
Região

03/04 8 h/a 80

Conferência “Neoconstitucionalismo e a Jurisprudência” 06/04 2 h/a 60

I Jornada de Direito Tributário 21 e 22/05 19 h/a 130

I Fórum Ambiental Internacional da Magistratura 
Federal da Amazônia

05/06 10 h/a 80

I Jornada de Direito Civil e Processual Civil 17 a 19/06 26 h/a 127

Conferência “Prescrição e Decadência no Código Civil” 11/09 2 h/a 75

I Jornada de Direito Previdenciário 27 a 29/10 28 h/a 160

Quadro 67 
Participação do vice-diretor da Esmaf em eventos externos

Evento Entidade promotora Participantes Data

Curso de Processo Civil Comparado 
Brasil-Alemanha

Associação dos Juízes Federais 
do Brasil – Ajufe

Desembargadores e juízes federais 
dos TRFs das cinco Regiões

1º e 2 de 
outrubro
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A Diretoria-Geral da Secretaria – Diges é responsável por coordenar todas as atividades administrativas da 
Secretaria de acordo com os planos de trabalho da Presidência e as deliberações do Tribunal.

Por meio da Diges, o Tribunal prestou apoio técnico, administrativo, material e operacional em diversos 
serviços das Seções e Subseções Judiciárias, entre os quais se destacam o repasse de créditos orçamentários e recursos 
financeiros; implantação de sistemas informatizados; fornecimento de equipamentos e tecnologia; treinamentos; cons-
truções, reformas, ampliações e adaptações de instalações.

A seguir são enumeradas, de forma breve, as principais atividades e realizações de 2009, que serão detalhadas nos 
relatórios de cada unidade técnica.

Planejamento estratégico da Primeira 
Região

O trabalho iniciado em 2008, de atualização do 
Programa de Metas e sua conversão em plano estratégico, 
com a utilização da metodologia do Balanced Score Card 
– BSC, foi concluído em 2009. O planejamento estratégico 
do Tribunal foi ampliado, com o detalhamento dos pro-
gramas, projetos e metas, e também da primeira instân-
cia, que participou ativamente durante todo o processo 
da elaboração.

Buscou-se alinhar a estratégia da Primeira Região 
à do Poder Judiciário. Para isso, o Comitê Institucional de 
Planejamento Estratégico do Tribunal – Planej — com-
posto pelos diretores das unidades organizacionais do 
Tribunal — atuou seguindo a metodologia determinada 
pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ na Resolução 70, 
de 18/03/2009.

Reunião do Comitê Planej para elaboração do  
planejamento estratégico.

Após intensas sessões de videoconferência, en-
volvendo o Conselho da Justiça Federal, o Tribunal e as 
Seccionais, além do apoio da Consultoria da Fundação 
Getúlio Vargas – FGV, contratada pelo Conselho Nacional 
de Justiça, foi elaborado o trabalho final consolidado no 
Processo Administrativo 4.472/2008 – TRF1, aprovado pela 
Corte Especial Administrativa do Tribunal na sessão de 
10/12/2009, nos termos da Resolução/Presi 600-27/2009.

No novo planejamento estratégico, foram revistos 
a missão, a visão e os atributos de valor para a sociedade. 
Foram, ainda, definidos 13 objetivos estratégicos, agru-
pados em oito temas: eficiência operacional, acesso ao 
Sistema de Justiça, responsabilidade social, alinhamento 
e integração, atuação institucional, gestão de pessoas, 
infraestrutura e tecnologia, orçamento e resultante das 
relações de causa e efeito entre as perspectivas.

O planejamento estratégico aprovado serve como 
diretriz para o quinquênio 2010-2014, conforme estabele-
cido no art. 2º da Resolução CNJ 70/2009.

TRF Socioambiental
Em 24 de setembro, o TRF Socioambiental com-m 24 de setembro, o TRF Socioambiental com-

pletou um ano. Esse projeto é um importante passo do 
Tribunal na luta pela preservação do meio ambiente. O 
objetivo é diminuir os impactos ambientais negativos ge-
rados pelas atividades institucionais do Tribunal, por meio 
da gestão ambiental dos resíduos produzidos, mediante 
coleta seletiva; estímulo ao uso eficiente dos bens pú-
blicos e dos recursos naturais; racionalização dos gastos 
institucionais e inclusão de critérios de sustentabilidade 
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nos processos licitatórios e nas contratações públicas; in-
clusão social e justiça distributiva.

Para atingir esses objetivos, a Diges apoiou várias 
ações durante o ano. Entre elas, destacam-se:

distribuição de canecas para o corpo funcional do Tribunal, ��
com o objetivo de reduzir a utilização de copos descartá-
veis e, consequentemente, o impacto ambiental causado 
pelo uso indiscriminado de materiais plásticos;

colocação dos novos coletores de resíduos nos corredo-��
res dos edifícios Sede I e II para coleta seletiva;

realização da Semana do Meio Ambiente, no período de ��
1º a 5 de junho, com várias exposições, palestras e sor-
teios de brindes, visando à conscientização da importân-
cia da preservação do meio ambiente e do reaproveita-
mento de materiais;

entrega ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da ��
Silva, do abaixo-assinado que pede o fortalecimento da 
defesa do meio ambiente, com mais de um milhão de as-
sinaturas, iniciativa capitaneada pelos coordenadores do 
movimento “Amazônia para Sempre”, Christiane Torloni e 
Victor Fasano, juntamente com o ministro do Meio Am-
biente, Carlos Minc, com os senadores presidentes da 
Comissão de Mudanças Climáticas, Ideli Salvati, e dos Di-
reitos Humanos, Cristovam Buarque;

realização da conferência “Brasil-França: na defesa legal do ��
meio ambiente”, com personalidades de renome engaja-
das na luta pela preservação ambiental da Amazônia;

escolha de associação e cooperativa para realização de ��
coleta seletiva de resíduos produzidos pelo Tribunal, con-
forme Decreto 5.940/2006, e transformação desse mate-
rial em produtos reciclados, como pufes, porta-retratos, 
agendas, bolsas, quadros e mandalas;

distribuição de sacolas ecológicas;��

adesão ao projeto “Adote uma Nascente” ;��

plantação de 670 mudas de plantas do cerrado no Parque ��
Vivencial Saburo Onoyama, em Taguatinga, administrado 
pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 
do Distrito Federal (Ibram);

empenho na implantação do processo digital, que per-��
mitirá substancial redução do uso de papel;

plantação de mudas de ipê-amarelo, espécie nativa do ��

cerrado, pelo diretor-geral, Sílvio Ferreira, pelo presiden-
te, Jirair Aram Meguerian, e pelo juiz federal em auxílio à 
Presidência, Reginaldo Márcio Pereira.

Diretor-geral, Sílvio Ferreira, planta ipê-amarelo no Centrejufe.

Muitas outras iniciativas voltadas para a moderni-
zação e aprimoramento da gestão do Tribunal e da pri-
meira instância resultaram em ganhos para o meio am-
biente, como a realização anual dos descartes de autos 
judiciais e de documentos administrativos, que permite 
o reaproveitamento dos papéis descartados além de pro-
piciar uma melhor gestão dos acervos e a otimização dos 
espaços para a guarda documental. Em 2009, foi realizado 
I Workshop de Descarte de Autos Judiciais Findos e Do-
cumentos Administrativos do TRF 1ª Região, com ampla 
participação de servidores das Seccionais e do Tribunal. 
O evento contou com a presença e o apoio da desembar-
gadora federal Neuza Maria Alves da Silva, presidente da 
Comissão Permanente de Avaliação e Gestão Documen-
tal do TRF 1ª Região, que tem se empenhado para a am-
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pliação e consolidação da gestão documental na Primeira 
Região.

Também merece destaque a modernização em-
preendida pela Coordenadoria de Execuções Judiciais: a 
automatização integral das rotinas e a certificação digi-
tal permitiram que, a partir do fim de junho, as RPVs não 
fossem mais impressas na Primeira Região (Portaria/Corej/
Presi 200, de 19/06/2009).

Diário Eletrônico na Imprensa Nacional
Foi assinado pelo diretor-geral acordo de coopera-

ção técnica entre a Imprensa Nacional e o Tribunal visan-
do à consolidação, edição, disponibilização e publicação 
do Diário da Justiça Federal da Primeira Região – e-DJF1, por 
aquele órgão, sem custo para o Tribunal.

Com a medida, houve ganhos substanciais para o 
jurisdicionado, haja vista a Imprensa Nacional dispor de 
infraestrutura tecnológica apropriada para abrigar e pu-
blicar matérias oficiais de forma eficaz e automatizada, e 
contar com profissionais especializados na área, amplian-
do-se as formas de busca no diário e melhorando-se a ra-
pidez de acesso às edições.

Sistemas Integrados de Gestão da 
Justiça Federal – Sigjus

O e-Admin foi um projeto concebido pela Primei-
ra Região com o intuito de unificar e padronizar os pro-
cedimentos na área administrativa, por meio de novas 
tecnologias de produção, validação e gerenciamento de 
documentos eletrônicos, a fim de integrar os sistemas e 
facilitar a execução de atividades administrativas. A Diges 
teve participação decisiva no projeto ao encaminhá-lo ao 
Conselho da Justiça Federal – CJF, solicitando apoio orça-
mentário para sua implementação.

O projeto possui tal importância para a Justiça 
Federal da Primeira Região que, ao dele tomar conhe-
cimento, o CJF percebeu a necessidade de apoiá-lo e 
implementá-lo não só na Primeira Região mas em toda a 
Justiça Federal.

Nascia o projeto dos Sistemas Integrados de Ges-
tão da Justiça Federal – Sigjus, cujo escopo é unificar os 

sistemas administrativos de gestão da Justiça Federal, de 
modo que os Tribunais, as Seções e as Subseções Judi-
ciárias das cinco Regiões trabalhem de forma integrada, 
realizando os mesmos procedimentos.

A Diges determinou que todas as unidades da 
Secretaria do Tribunal prestassem apoio irrestrito ao CJF 
quanto às necessidades verificadas nas diversas fases do 
projeto.

Foram mapeados pelo Tribunal cerca de 210 pro-
cessos de trabalho e realizadas pelo CJF mais de 240 vi-
deoconferências para validação dos processos-padrão. As 
Seccionais foram visitadas para implantação do projeto e 
colheita de boas práticas, entre outras ações que conta-
ram com intenso envolvimento do TRF 1ª Região.

Os trabalhos para implementação do Sigjus conti-
nuam acelerados, passando-se a outras etapas do projeto. 
A previsão é de que o primeiro sistema — relativo à ges-
tão de pessoas — esteja em funcionamento em 2010.

Obra da nova sede do Tribunal
O Tribunal estudou a redução de custos da obra 

de sua nova sede com o Consórcio Nova Sede do TRF, 
formado pelas empresas VIA Engenharia S.A., Construto-
ra OAS Ltda. e Construções e Comércio Camargo Corrêa 
S.A. Essa providência atendeu orientação do Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ, em face do Procedimento de 
Controle Administrativo 200810000001848, instaurado por 
requerimento da Procuradoria da República no Distrito 
Federal – 4º Ofício de Licitações e Contratos.

Em 23/04/2009, o Tribunal de Contas da União – 
TCU expediu o Relatório de Fiscalização 108/2009, que 
detectou irregularidades graves na execução do Contra-
to 58/2007, todas com recomendação de paralisação da 
obra.

Diante disso, o presidente da Corte suspendeu a 
execução do empreendimento, até decisão final do TCU 
ou do CNJ, conforme despacho exarado em 27/04/2009, 
no Processo 4.177/2007.

Em 12/05/2009, foi assinado Termo de Compro-
misso entre o CNJ, a Procuradoria-Geral da República 
– PGR e o TRF 1ª Região, determinando a anulação da 
Concorrência 2/2007 e do respectivo Contrato 58/2007. 
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A Presidência também determinou a elaboração de novo 
plano de trabalho para a obra, corrigindo as irregularida-
des anteriores e prestigiando o princípio da economicida-
de. Para isso, as novas contratações deveriam observar os 
seguintes critérios:

licitações parceladas;��

regime de execução por preços unitários; ��

utilização dos mecanismos do pregão e do sistema de ��
registro de preços, sempre que possível;

observância das disponibilidades orçamentárias.��

Em 22/05/2009, o presidente do Tribunal, dando 
cumprimento ao Termo de Compromisso, expediu o Ter-
mo de Anulação 1/2009, pelo qual ficou anulada a Con-
corrência 2/2007 e o respectivo Contrato 58/2007.

Em 03/07/2009, ainda em atendimento ao Termo 
de Compromisso, foi elaborado o novo Plano de Trabalho 
para a obra, aprovado pelo CNJ em 19/11/2009.

Em 29/07/2009, o TCU emitiu o Acórdão 1.617/2009 
– Plenário, determinando, como medidas prévias à reali-
zação de novas licitações:

a suspensão de qualquer pagamento ao Consórcio, até ��
deliberação daquele Tribunal;

a realização de inventário da parte edificada da obra, para ��
acerto de contas com o Consórcio;

a aprovação do projeto básico nos órgãos competentes.��

Tendo cumprido as determinações do TCU, o TRF 
realizou o Pregão Presencial 97/2009, para a complemen-
tação do subsolo do edifício Sede. Assim, em 30/12/2009, 
foi assinado o Contrato 110/2009 com a empresa Tecno-
logia em Construções Ltda. – Tecon.

Em 15/01/2010, foi expedida a Ordem de Execução 
de Serviço 8/2010, autorizando a empresa Tecon a iniciar 
os trabalhos.

Oportuno citar que a assinatura do Contrato 
110/2009, no valor de R$ 46.852.046,07, gerou uma eco-
nomia para o erário de R$ 15.447.763,60, correspondente 
a 33% em relação ao extinto Contrato 58/2007, que previa 
um custo de R$ 62.299.809,67.

Além disso, inventário feito pelo Exército Brasileiro 
na parcela de obra executada pelo Consórcio durante a 

vigência do Contrato 58/2007 detectou uma economia 
para o erário de R$ 20.048.435,76, valor corresponde à di-
ferença entre a importância cobrada pelo Consórcio, de 
R$ 47.698.034,24, e o custo real dos serviços prestados, a 
preços de mercado, no valor de R$ 27.649.598,48.

Portanto, a economia total para os cofres pú-
blicos foi de R$ 35.496.199,36 (R$ 15.447.763,60 mais  
R$ 20.048.435,76).

Ressalte-se que essa economia refere-se apenas ao 
subsolo do edifício Sede. Logo, uma redução de custos 
bem mais significativa é esperada até o final do empre-
endimento.

Novo equipamento e novas instalações 
para a gráfica do Tribunal

O ano de 2009 foi de grande empenho da Diges 
para resolver as dificuldades da Gráfica do Tribunal. 

O edifício Base Operacional foi adaptado e re-
formado para receber a equipe e os novos e modernos 
equipamentos gráficos. A mudança de endereço para 
prédio próprio, com área bem superior à anterior, per-
mitiu a otimização do espaço físico e adequação da ins-
talação dos equipamentos, além de garantir à equipe de 
trabalho mais proteção à saúde e maior conforto para 
trabalhar.

Em busca da constante melhoria dos serviços e 
condições de trabalho, atendendo a antigo pleito dos ser-
vidores da unidade, o Tribunal adquiriu uma impressora 
de última geração, modelo Speed Master-74/4, fabricada 
pela empresa Heidelberg da Alemanha, capaz de realizar 
as impressões em quatro cores simultaneamente, com 
maior qualidade e desempenho.

O equipamento confere maior celeridade à impres-
são de livros, revistas e demais publicações do Tribunal, 
com grande precisão no registro de imagens e na quali-
dade total das impressões.

A celeridade na produção alcançou níveis consi-
deráveis, quase triplicando o número de impressões em 
relação à antiga impressora monocromática.
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Realinhamento Administrativo da 
Primeira Região

A Diges, a partir dos critérios definidos pela Pre-
sidência do Tribunal, norteou o realinhamento adminis-
trativo empreendido no ano de 2009, definindo priori-
dades para a equipe técnica, de modo a atender, dentro 
das possibilidades, as necessidades das diversas áreas do 
Tribunal.

O realinhamento, tal qual realizado, foi possível em 
decorrência da integralização da Gratificação de Ativida-
de Externa – GAE para os oficiais de justiça, estabelecida 
pela Lei 11.416/2009.

Grande parte dos pleitos foi atendida, possibilitan-
do-se reforçar as unidades, sendo dotadas de melhor es-
trutura para a execução de suas atividades e valorizando-
se os servidores que nelas atuam.

Metas de nivelamento na Primeira Região
O CNJ traçou diretrizes nacionais para nortear a 

atuação institucional do Poder Judiciário e determinou 
que os Tribunais desenvolvessem várias ações para me-
lhoria da gestão administrativa. Para isso, definiu metas 
de nivelamento, com parâmetros mínimos e prazo certo 
para que os Tribunais alcancem o bom desempenho da 
prestação jurisdicional.

A Diges trabalhou enfaticamente no cumprimento 
dessas metas, muitas integralmente alcançadas no ano de 
2009, encontrando-se as outras com ações em andamento.

Entre as metas atingidas estão:

Meta 1 – alinhar o planejamento estratégico plurianual ��
(mínimo de cinco anos) aos objetivos estratégicos do 
Poder Judiciário, com aprovação pelo Tribunal Pleno ou 
órgão especial;

Meta 3 – informatização e automatização da distribuição ��
de todos os processos e recursos;

Meta 4 – informatização de todas as unidades judiciárias ��
e sua integração ao respectivo tribunal e à internet;

Meta 9 – núcleo de controle interno vinculado à presi-��
dência;

Meta 10 – implantação do processo eletrônico em parce-��
la de suas unidades judiciais.

Outras metas afetas diretamente à área administra-
tiva estão parcialmente cumpridas: 

Meta 5 – implantar sistema de gestão eletrônica de exe-��
cução penal e mecanismos de acompanhamento eletrô-
nico das prisões provisórias;

Meta 6 – capacitar o administrador de cada unidade judi-��
ciária em gestão de pessoas e de processos de trabalho, 
para imediata implantação de métodos de gerenciamen-
to de rotinas;

Meta 7 – tornar acessíveis as informações processuais ��
nos portais da rede mundial de computadores (internet), 
com andamento atualizado e conteúdo das decisões de 
todos os processos, respeitado o segredo de justiça.

Prestação jurisdicional mais moderna e 
eficiente

O ano de 2009 exigiu que as equipes do Tribunal 
se desdobrassem visando à implementação de projetos 
próprios da Primeira Região, como também projetos con-
juntos de modernização judiciária estabelecidos pelo CNJ 
e pelo CJF.

Nesse ano, foi iniciado o Processo Digital da Pri-
meira Região – e-Jur, em cumprimento à determinação 
da Lei 11.419, de 19/12/2006, consoante as definições do 
Conselho da Justiça Federal – CJF, para que os Tribunais 
Regionais Federais, a partir de 02/01/2010, distribuíssem 
e movimentassem processos judiciais exclusivamente em 
meio digital. No âmbito interno, fundamentou-se na Por-
taria/Presi 66-287/2009, que instituiu grupo de trabalho 
para o Processo Digital, e na Portaria/Presi 600-25/2009, 
que instituiu o Processo Digital no âmbito da Primeira 
Região.

O e-Jur possibilitará a tramitação de novos proces-
sos judiciais em formato digital. A solução encontrada para 
tanto foi o desenvolvimento de ferramentas específicas 
para o gerenciamento de processos digitais, integradas 
aos sistemas processuais já existentes, propiciando-se a 
interação no momento em que forem realizadas as ações 
nos processos. Na primeira etapa, serão contempladas 
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as novas ações cíveis de primeiro e segundo graus, bem 
como os recursos de apelação dessa natureza recebidos 
nas Seções Judiciárias. Entre os benefícios esperados com 
o projeto estão a redução do uso de papel; o controle das 
minutas elaboradas dentro da vara federal, inclusive com 
aplicação de políticas de segurança; o alcance de melhor 
desempenho na elaboração e na juntada dos documen-
tos; a viabilização de auditoria; melhor gerenciamento 
dos registros gerados e garantia de autenticidade dos 
documentos através das políticas de segurança adotadas 
pelo Tribunal para os documentos digitais. 

Há alguns anos, o Tribunal iniciou uma série de 
projetos para virtualização processual, os quais passarão 
a compor o e-Jur, atualmente em desenvolvimento na Se-
cretaria de Tecnologia da Informação – Secin.

Por iniciativa da Secretaria Judiciária – Secju, foi 
criada a Comissão de Acompanhamento e Padronização 
do Sistema Juris (Portaria/Presi 600-170 de 01/06/2009), 
composta por representantes dos gabinetes da Presidên-
cia, da Vice-Presidência e das oito Turmas, além da Secju e 
da Divisão de Sistemas Judiciais – Disij.

A comissão proporcionou o estreitamento do diá-
logo entre os gabinetes, a Secin e a Secju, dando início a 
um inédito trabalho conjunto em prol da modernização e 
da padronização do sistema Juris.

Todo o acervo de processos judiciais do Tribunal 
foi inventariado, o que permitiu a identificação e a corre-
ção de eventuais problemas referentes à localização e à 
tramitação dos processos. 

No âmbito das atividades cartorárias, houve outras 
significativas melhorias, tais como a modernização do sis-
tema de cadastro de representantes de advogados; a cria-
ção do Siman – Sistema de Controle de Mandados, que 
possibilita a confecção, o acompanhamento e a distribui-
ção eletrônica dos mandados aos oficiais de justiça; a re-
tirada de autos em carga e para cópia eletronicamente, o 
que permite maior controle das retiradas e devoluções. A 
Central de Digitalização do Tribunal foi integralmente pre-
parada para iniciar as atividades a partir de janeiro/2010, 
ampliando-se as atividades já realizadas nos recursos para 
o STJ e para o STF na digitalização dos processos novos 
que tramitarão por meio do Sistema de Processo Digital 
– e-Jur.

A Coordenadoria de Registros e Informações Pro-
cessuais – Corip, em outubro de 2008, passou por mudan-
ças em seu leiaute e implantou importante ferramenta de 
trabalho, a planilha eletrônica. Em 2009, foi possível aferir 
os resultados dessa modernização, que se mostraram 
extremamente positivos, com acentuada agilização da 
análise e da distribuição de processos, agora encaminha-
dos aos gabinetes no período de 24 horas. Atualmente, a 
Corip recebe, analisa, cadastra e registra, em média, mais 
de 1.300 feitos por dia.

Visando dar cumprimento à regulamentação da 
Corregedoria-Geral, a equipe técnica do Tribunal envidou 
todos os esforços para lançar o Sistema de Relatórios Es-
tatísticos “Transparência em Números”, tornando-se o pri-
meiro Tribunal Regional Federal a aderir ao projeto do CJF. 
O sistema destina-se à divulgação mensal das estatísticas 
judiciais de primeiro e de segundo graus na internet, por 
meio de um sistema on-line. O acompanhamento estatís-
tico nos moldes definidos pelo projeto é um estímulo à 
transparência no Judiciário, pois permite melhor enten-
dimento do comportamento jurisdicional e proporciona 
meios para se atuar em favor da celeridade no julgamento 
e do encerramento dos processos dos interessados.

Orçamento e finanças
Ao longo do exercício, foram editadas resoluções 

pelo CNJ e CJF que afetaram a metodologia e a rotina do 
controle e da execução orçamentária e exigiram, por con-
sequência, várias alterações nos procedimentos de traba-
lho do Tribunal.

A Primeira Região foi contemplada com créditos 
orçamentários da ordem de R$ 1.758.699.095,80. A exem-
plo dos demais anos, a escassez de créditos orçamentá-
rios exigiu intenso controle, acompanhamento e plane-
jamento das ações. Como resultado, a execução orça-
mentária da Primeira Região foi superior a 99,49%, tendo 
a execução orçamentária do Tribunal alcançado 99,75% 
dos recursos.

Os recursos provenientes dos convênios firmados 
com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal 
foram de fundamental importância para a modernização 
da Primeira Região.
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O convênio entre o Tribunal e o Banco do Brasil 
permitiu que R$ 16.000.046,64 fossem destinados à aqui-
sição de material permanente, modernização das insta-
lações, capacitação de recursos humanos, mão de obra 
de informática e de apoio administrativo e construção da 
nova sede do Tribunal.

O contrato firmado entre o Tribunal e a Caixa Eco-
nômica Federal, com vigência para mais de um exercício 
financeiro, destinou valores financeiros extraorçamen-
tários no valor de R$ 7.363.678,40 e deu margem a que 
algumas Seccionais firmassem idênticas negociações, no 
montante de R$ 3.369.588,60.

Em 2009, foi executado do contrato com a Caixa 
Econômica Federal e o Tribunal o valor de R$ 126.973,20, 
correspondente a dois meses de locação do edifício Dona 
Marta XVIII, e de R$ 915.942,76, para quitar serviços da Sub-
seção Judiciária de Vitória da Conquista/BA.

O acompanhamento da execução dos projetos da 
Primeira Região possibilitou evitar a execução de projetos 
em descompasso com o PPA e a LOA; verificar a impos-
sibilidade de executar todos os projetos consignados na 
LOA de 2009 e elaborar as solicitações de créditos adicio-
nais suplementares e especiais. 

A seguir, menciona-se a situação dos projetos de 
construção, reformas e desapropriações que tiveram exe-
cução em 2009.

Construção da nova sede do Tribunal
Dentro dos limites definidos para o Tribunal, foi 

alocado inicialmente o montante de R$ 30.000.000,00. 
Considerando-se os R$ 11.980.573,62 inscritos em res-
tos a pagar, obter-se-ia uma execução estimada de R$ 
41.980.573,62 para continuidade da obra. Contudo, na 
tramitação da proposta orçamentária no Congresso Na-
cional, o valor aprovado ficou em R$ 17.500.000,00, sendo 
a previsão do orçamento frustrada em R$ 10.250.000,00.

Em abril, foi solicitado um crédito adicional suple-
mentar de R$ 5.379.877,00, tendo como fonte de cance-
lamento sobras orçamentárias de 2008 do convênio com 
o Banco do Brasil que geraram excesso de arrecadação 
em 2009.

No mês de junho, cessaram os pagamentos, a obra 
foi paralisada e o contrato cancelado.

O Tribunal executou R$ 6.663.445,35 de restos a 
pagar de 2008 e R$ 277.000,00 da dotação do exercício 
que foi descentralizada para o Ministério do Exército aten-
der ao termo de cooperação para execução de serviços 
técnicos em arquitetura e engenharia, com o objetivo de 
obter levantamentos da parte construída da obra, com 
vistas a atender ao disposto no item 9.3.1 do Acórdão 
1.617/2009, do TCU. Foram inscritos em restos a pagar R$ 
24.852.877,00.

Em dezembro, foi licitada a complementação da 
estrutura do subsolo da nova sede do Tribunal, sendo 
vencedora a empresa Tecnologia em Construções Ltda. – 
Tecon, ao custo total de R$ 46.852.046,07. 

Apesar de o Tribunal ter encaminhado, por meio 
da proposta preliminar de 2010, a solicitação de R$ 
131.738.095,00, justificados como valores mínimos neces-
sários para a sequência no cumprimento do cronograma 
da obra, o limite definido foi de R$ 93.000.000,00. Ressalte-
se que este valor foi negociado com a Secretaria de Orça-
mento Federal e o Congresso Nacional, significando, pela 
primeira vez na história da Justiça Federal, um valor recor-
de para atender uma única obra. Além disso, foram acres-
cidos R$ 6.880.000,00 do convênio com o Banco do Brasil, 
que perfazem o montante de R$ 99.880.000,00 em 2010.

Construção da nova sede da Justiça Federal em 
Macapá/AP

No exercício de 2009, estavam disponíveis para a 
execução da obra R$ 4.100.000,00 aprovados na Lei Orça-
mentária e R$ 9.654.173,00 inscritos em restos a pagar.

No decorrer de 2009, foi executada a totalidade 
dos restos a pagar. Da dotação do exercício, foram liqui-
dados R$ 71.685,40 e inscritos R$ 4.028.314,60 em restos 
a pagar.

Para 2010, a dotação aprovada é de R$ 11.935.939,00, 
sendo deste valor R$ 9.935.939,00 provenientes de emen-
das parlamentares.

Construção do anexo da Justiça Federal em 
Palmas/TO

No exercício de 2009, estavam disponíveis para a 
execução da obra R$ 2.200.000,00 aprovados na Lei Or-
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çamentária e ainda R$ 242.715,64 inscritos em restos a 
pagar.

No decorrer de 2009, foi executada a totalidade 
dos restos a pagar. Da dotação do exercício, foram liqui-
dados R$ 9.700,00 e inscritos R$ 2.410.300,00 em restos a 
pagar.

O procedimento licitatório foi finalizado e o con-
trato assinado no valor de R$ 16.799,143, 63.

Para 2010, a dotação aprovada é de R$ 4.050.000,00, 
sendo que deste valor R$ 2.050.000,00 foram provenien-
tes de emendas parlamentares.

Construção do anexo da Justiça Federal em 
Manaus/AM

No exercício de 2009, estavam disponíveis para a 
execução da obra R$ 3.889.926,00 aprovados na Lei Or-
çamentária e ainda R$ 1.302.968,26 inscritos em restos a 
pagar.

Em agosto, foi solicitado crédito adicional no valor 
de R$ 130.000,00 objetivando-se a conclusão da obra.

No decorrer de 2009, a Seccional executou 
R$1.255.668,26 e cancelou R$ 47.300,00 de restos a pa-
gar de 2008, e da dotação de 2009 foi utilizado o valor de  
R$ 4.019.213,59. Obra concluída.

Construção da sede da Justiça Federal em 
Cáceres/MT

No exercício de 2009, estavam disponíveis para a 
execução da obra (parte estrutural) R$ 470.000,00 apro-
vados na Lei Orçamentária e ainda R$ 313.056,34 inscritos 
em restos a pagar.

No decorrer de 2009, a Seccional executou  
R$ 290.733,20, cancelou R$ 22.323,14 de restos a pagar de 
2008. Da dotação de 2009, foram utilizados R$ 284.748,82 
e inscritos R$ 185.251,18 em restos a pagar.

A licitação relativa à finalização da obra foi reco-
mendada pela Secretaria de Planejamento Orçamentário 
e Financeiro – Secor, tendo sido vencedora do certame a 
empresa Geotop – Construções e Terraplanagem Ltda., ao 
custo total de R$ 1.490.116,20. 

Para 2010 a dotação aprovada é de R$ 1.230.058.

Construção da sede da Justiça Federal em 
Rondonópolis/MT

Do total de R$ 775.592,47 inscritos em restos a pa-
gar, foram executados R$ 471.525,52 em 2009, cancelados 
R$ 12.806,83, restando ainda pendente de pagamento  
R$ 291.260,12.

Em 2009 foi aberto crédito adicional especial de  
R$ 17.000,00 para a conclusão da obra, o qual não foi uti-
lizado e será reaberto em 2010.

Para 2010 foram incluídos na lei orçamentária por 
meio de emenda parlamentar R$ 100.000,00 para a cons-
trução de brises não previstas no contrato original.

Construção da sede da Justiça Federal em 
Caxias/MA

A obra foi concluída e, segundo informações da 
Seccional do estado do Maranhão, não há pendências fi-
nanceiras. 

Foi cancelado o valor de R$ 19.144,25 de restos a 
pagar.

Construção da sede da Justiça Federal em 
Imperatriz/MA

Do total de R$ 353.969,38 inscritos em restos a pa-
gar, foram executados R$ 277.285,16 em 2009, restando 
ainda pendentes de pagamento R$ 76.684,22.

Construção da sede da Justiça Federal em 
Vitória da Conquista/BA

No exercício de 2009, estavam disponíveis para 
a execução da obra R$ 200.000,00 aprovados na Lei 
Orçamentária, R$ 58.223,08 de restos a pagar e ainda  
R$ 1.455.376,00 provenientes de crédito adicional espe-
cial reaberto no último quadrimestre de 2008.

O procedimento licitatório foi finalizado no mês 
de julho/2009 e o contrato assinado, encontrando-se a 
obra em andamento. Foram executados R$ 52.773,13 de 
restos a pagar e da dotação do exercício foi liquidado 
o valor de R$ 1.615.385,95 e inscritos em restos a pagar  
R$ 39.989,17.
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No mês de dezembro, foram pagos, como des-
pesas não orçamentárias, R$ 915.942,76 oriundos do 
contrato com a Caixa Econômica Federal para suprir dé-
ficit proveniente de serviços já executados pela empresa 
construtora sem disponibilidade orçamentária. Este pro-
cedimento foi a única solução encontrada, uma vez que 
a Seccional deixou de observar a recomendação da Secor 
para alterar o cronograma físico e financeiro de acordo 
com as disponibilidades orçamentárias de 2009 e traba-
lhar na obtenção de emendas parlamentares caso viesse 
a manter o cronograma em 2010.

Para 2010, a dotação aprovada corresponde a  
R$ 1.237.000,00, não se tendo obtido nenhuma emenda 
parlamentar para reforçar a dotação.

Construção da sede da Justiça Federal em Juiz 
de Fora/MG

Para o exercício de 2009, estavam disponíveis  
R$ 200.000,00 provenientes de emenda parlamentar, os 
cancelados em virtude do fato de a obra já estar finalizada.

Constam ainda pendentes de pagamento restos a 
pagar no valor de R$ 22.441,58.

Construção da sede da Justiça Federal em 
Uberaba/MG

Para o exercício de 2009, estavam disponíveis  
R$ 200.000,00 provenientes de emenda parlamentar e  
R$ 455.610,38 de restos a pagar.

No decorrer de 2009, foram executados R$ 440.539,01 
e cancelados R$ 15.071,37 de restos a pagar, tendo sido a 
dotação do exercício cancelada em virtude do fato de a 
obra já ter sido finalizada.

Construção do anexo da Justiça Federal em 
Boa Vista/RR

No exercício de 2009, estavam disponíveis para 
este projeto R$ 400.000,00, incluídos na Lei Orçamentá-
ria por meio de emenda parlamentar que não foram uti-
lizados, em virtude de problemas surgidos no processo 
licitatório.

Para 2010, consta o valor de R$ 1.346.831,00 para 
o projeto. Deste valor, R$ 200.000,00 foram incluídos por 

emenda parlamentar, existindo ainda R$ 500.000,00 obti-
dos por emenda na ação MIJF-RR, que poderá ser utiliza-
do para a obra.

Construção da sede da Subseção Judiciária de 
Marabá/PA

No exercício de 2009, estavam disponíveis para 
este projeto R$ 4.000.000,00, incluídos na Lei Orçamen-
tária por meio de emenda parlamentar. Deste valor,  
R$ 120.781,74 foram liquidados e R$ 3.478.345,65 inscritos 
em restos a pagar.

Reforma do anexo da Justiça Federal em São 
Luís/MA

No exercício de 2009, estavam disponíveis para a 
execução da reforma R$ 910.000,00, provenientes da re-
abertura de crédito adicional especial no último quadri-
mestre de 2008. Este valor foi inscrito em restos a pagar.

Construção da sede da Subseção Judiciária de 
Feira de Santana/BA

No exercício de 2009, estavam disponíveis para 
este projeto R$ 200.000,00 aprovados na Lei Orçamentária 
e R$ 135.993,00 de restos a pagar.

Durante o exercício de 2009, foi executado o valor 
de R$ 19.633,18 e cancelado o valor de R$ 116.359,82 de 
restos a pagar, uma vez que a empresa contratada para 
elaboração do projeto arquitetônico descumpriu as cláu-
sulas contratuais. Da dotação do exercício, foi cancelado 
o valor de R$ 50.000,00 para outros projetos, ficando dis-
ponível o valor de R$ 150.000,00 para a licitação do novo 
projeto arquitetônico, o qual foi contratado pelo valor de 
R$ 137.700,00, encontrando-se inscrito em restos a pagar.

Para 2010 consta na lei orçamentária o valor de 
R$ 100.000,00 para o projeto, incluído por emenda par-
lamentar.

Construção da sede da Subseção Judiciária de 
Campo Formoso/BA

No exercício de 2009, estavam disponíveis para 
este projeto R$ 350.000,00 aprovados na Lei Orçamentária 
e R$ 77.434,50 de restos a pagar.
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Durante o exercício de 2009, foi executado o va-
lor de R$ 9.816,59 e cancelado o valor de R$ 67.617,91 de 
restos a pagar, uma vez que a empresa contratada para 
elaboração do projeto arquitetônico descumpriu as cláu-
sulas contratuais. Da dotação do exercício, foi cancelado 
R$ 200.000,00 para outros projetos, ficando disponível o 
valor de R$ 150.000,00 para a licitação do novo projeto 
arquitetônico, contratado por R$ 83.353,00 e inscrito em 
restos a pagar.

Para 2010 não consta dotação para o projeto.

Construção da sede da Subseção Judiciária de 
Jequié/BA

No exercício de 2009, estavam disponíveis para 
este projeto R$ 200.000,00 aprovados na Lei Orçamentária 
e R$ 77.434,50 de restos a pagar.

Durante o exercício de 2009 foi executado o va-
lor de R$ 9.816,59 e cancelado o valor de R$ 67.617,91 de 
restos a pagar uma vez que a empresa contratada para 
elaboração do projeto arquitetônico descumpriu as cláu- do projeto arquitetônico descumpriu as cláu-
sulas contratuais. Da dotação do exercício foi cancelado 
o valor de R$ 50.000,00 para outros projetos, ficando dis-
ponível o valor de R$ 150.000,00 para a licitação do novo 
projeto arquitetônico, contratado por R$ 83.353,00 e ins-
crito em restos a pagar.

Para 2010 consta o valor de R$ 700.000,00 para o 
projeto, proveniente de emenda parlamentar.

Construção da sede da Subseção Judiciária de 
Barreiras/BA

No exercício de 2009, estavam disponíveis para 
este projeto R$ 200.000,00, incluídos na Lei Orçamentária 
por meio de emenda parlamentar.

Com a dotação do exercício, foi contratado o pro-
jeto arquitetônico por R$ 83.353,00 e inscrito em restos a 
pagar.

Para 2010, não consta dotação para o projeto.

Construção da Sede da Subseção Judiciária de 
Guanambi/BA

No exercício de 2009, estavam disponíveis para este 
projeto R$ 200.000,00, aprovados na Lei Orçamentária.

Da dotação do exercício, foi cancelado o valor de 
R$ 50.000,00 para outros projetos, ficando disponível o 
valor de R$ 150.000,00 para a licitação do novo projeto 
arquitetônico, contratado pelo valor de R$ 83.353,00 e ins-
crito em restos a pagar.

Para 2010, consta o valor de R$ 100.000,00 para o 
projeto, proveniente de emenda parlamentar.

Reforma da sede da Justiça Federal em Paulo 
Afonso/BA

No exercício de 2009, estavam disponíveis para 
a execução da reforma R$ 500.000,00, provenientes da 
reabertura de crédito adicional especial no último quadri- de crédito adicional especial no último quadri-
mestre de 2008.

Em agosto foi solicitada a abertura de crédito adi-
cional no valor de R$ 100.000,00.

No decorrer do exercício, foram executados  
R$ 583.064,72 e inscritos em restos a pagar R$ 7.717,67.

Construção da sede da Justiça Federal em 
Passos/MG

No exercício de 2009, estavam disponíveis para este 
projeto R$ 200.000,00, aprovados na Lei Orçamentária.

Da dotação do exercício, foi cancelado o valor de 
R$ 62.000,00 para outros projetos, ficando disponível o 
valor de R$ 138.000,00 para a licitação do projeto arquite-
tônico, contratado pelo valor de R$ 108.000,00 e inscrito 
em restos a pagar.

Para 2010, não consta dotação para este projeto.

Construção da sede da Justiça Federal em São 
Sebastião do Paraíso/MG

No exercício de 2009, estavam disponíveis para este 
projeto R$ 200.000,00, aprovados na Lei Orçamentária.

Da dotação do exercício, foi cancelado o valor de 
R$ 62.000,00 para outros projetos, ficando disponível o 
valor de R$ 138.000,00 para a licitação do projeto arquite-
tônico, contratado pelo valor de R$ 108.000,00 e inscrito 
em restos a pagar.

Para 2010, não consta dotação para este projeto.
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Ampliação da sede da Justiça Federal em 
Uberlândia/MG

No exercício de 2009, estavam disponíveis para 
a execução da obra R$ 500.000,00 aprovados na Lei Or-
çamentária e R$ 100.000,00 provenientes da reabertura 
de crédito adicional especial no último quadrimestre de 
2008.

Em agosto foi oferecido como fonte de cancela-
mento o valor de R$136.400,00, uma vez que não havia 
tempo hábil para licitar o projeto e a obra, ficando assim 
o total de R$ 363.600,00 para a contratação do projeto ar-
quitetônico. Deste valor foi liquidado R$ 1.200,00 e inscri-
to em restos a pagar R$ 229.632,32.

Desapropriações

Aquisição de imóvel para a Subseção Judiciária 
de Altamira/PA

O valor inscrito em restos a pagar de R$ 430.000,00 
foi pago em 2009.

Reformas e adaptações
As diversas necessidades da Primeira Região, apon-

tadas na proposta orçamentária para 2009, foram priori-
zadas de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo 
Tribunal para obras e reformas. Foram aplicados recursos 
na ordem de R$ 7.131.033,03 do Projeto de Modernização 
das Instalações da Justiça Federal e Atividade de Julga-
mento de Causas.

O detalhamento dessas obras e reformas está dis-
criminado no relatório da Secretaria de Planejamento e 
Administração Orçamentária – Secor, páginas 217 a 221, 
quadro 126.

Para a realização do pagamento dos precatórios e 
RPVs expedidas pelo Tribunal e pela primeira instância, foi 
executada, em 2009, a importância de R$ 4.047.525.136,92. 
Desse total, quase 3 bilhões por meio de precatórios e 
cerca de 1 bilhão por requisições de pequeno valor.

Como ferramenta de apoio às atividades de plane-
jamento e execução orçamentária e financeira, entrou em 
funcionamento o Sistema de Controle de Execução Orça-

mentária – CEO, desenvolvido pela Secin, que automati-
zou os procedimentos de acompanhamento da execução 
orçamentária e conferiu segurança, agilidade e produtivi-
dade às tarefas antes realizadas manualmente. 

Obras, reformas e frota de veículos
Visando-se à melhoria dos serviços e a maior se-

gurança e conforto no trabalho, diversas obras e serviços 
de manutenção foram executados em 2009 nos diversos 
prédios que acomodam o Tribunal, tais como a continua-
ção da modernização dos elevadores, a modernização da 
Biblioteca, com a substituição de divisórias e montagem 
de novas cabines de leitura, o fornecimento e a instalação 
de sistema de ar-condicionado de precisão e sistema de 
grupo motor gerador de energia no edifício Sede II, a im-
plantação da Gráfica no edifício Base Operacional e a im-
plantação do novo espaço do Memorial do TRF 1ª Região 
no edifício Sede I.

Em 2009 foram editadas as Resoluções 83 do CNJ, 
de 10/06/2009, e a 72 do CJF, de 26/08/2009, estabelecen-
do novas diretrizes para aquisição, locação e uso de veícu-
los. Esta norma trouxe restrições de compras para alguns 
veículos até o completo inventário da frota existente, de 
forma que, apenas no último trimestre, iniciaram-se as 
aquisições. Como consequência, a compra dos veículos 
que não estava de acordo com o Plano Anual de Aqui-
sição homologado para o exercício não foi previamente 
aprovada pelo Conselho da Justiça Federal.

A frota de veículos do Tribunal foi reforçada com a 
aquisição de 4 novas unidades, sendo 3 veículos especiais de 
representação (Toyota Corolla SEG) para atendimento aos 
Gabinetes da Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria-
Geral, e 1 veículo Toyota Hilux SW4 para utilização em via-
gens a serviço do Gabinete da Corregedoria-Geral.

Outras melhorias internas e externas
Visando garantir a saúde e o bem estar das pessoas 

que trabalham no Tribunal ou o frequentam, foi contrata-
da a empresa Sabinotec Biotecnologia Ltda. para a rea-
lização de análises microbiológicas e físico-químicas dos 
alimentos do restaurante, bem como da água (galões) 
consumida nas dependências do Tribunal.
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Quanto ao Pro-Social, em que o volume de recur-
sos investidos na rede hospitalar é expressivo, foi con-
tratada a empresa Audicare – Consultoria e Auditoria e 
Gestão em Saúde Ltda. para a prestação de serviços de 
assessoramento técnico, auditorias médico-hospitalares 
e correlatos. A consultoria teve como objetivo manter o 
controle de internações, a redução de custos sem perda 
da qualidade, a transparência na gestão e a celeridade 
dos pagamentos aos credenciados. Já no primeiro mês, 
o Programa economizou R$ 90.000,00 com a auditoria so-
bre internações e procedimentos ambulatoriais.

Objetivando-se ampliar as bases de conhecimento 
da Primeira Região, foi disponibilizado no site do Tribunal o 
Projeto Memória Documental, com a produção científica 
dos desembargadores federais e servidores do Tribunal.

Ouvidoria administrativa
O Serviço de Ouvidoria Administrativa do Tribunal 

foi criado, em caráter experimental, em maio/2007 (Porta-
ria/Presi 600-117 de 22/05/2007) e efetivado pela Portaria/
Presi 600-132 de 19/05/2008, para servir de canal de co-
municação simples, ágil e interativo entre a administração 
do Tribunal e o seu público interno e externo. O serviço é 
coordenado pela Diretoria-Geral.

Em 2009, a ouvidoria passou por reformulações, 
com um sistema informatizado remodelado e a criação da 
Seção de Apoio à Ouvidoria Administrativa. Dessa forma, 
o supervisor da Seção poderá ser encarregado também 
do acompanhamento das manifestações encaminhadas 
aos ouvidores administrativos, garantindo que sejam fina-
lizadas nos prazos previstos na Portaria e que os atendi-
mentos sejam otimizados.

As principais atividades realizadas no período fo-
ram o recebimento e encaminhamento das manifesta-
ções que chegaram à Ouvidoria por meio de telefone, 
carta, e-mail e pessoalmente.

Dessas, cabe ressaltar que do total de 8.675 ocor-
ridas em 2009, os questionamentos mais comuns foram 
relativos a:

tramitação de processos;��

morosidade no julgamento de processos;��

prioridade de tramitação;��

nomeação e validade de concurso público do Tribunal;��

queixas sobre o sistema de consultas processuais.��

Quadro 68 
Manifestações atendidas e pendentes por 

unidades do Tribunal

Unidades Recebidas Atendidas Pendentes

Corip – – –

Diges 262 179 83

Secad 7 0 7

Secbe 3 1 2

Secin 57 35 22

Secju 703 703 -

Secoi – – –

Secor 3 3 –

Secre 177 8 169

Total 1.212 929 283

Assessoramento jurídico
A atuação da Assessoria Jurídica da Diges é centra-

da no controle da legalidade dos procedimentos e atos 
administrativos, por meio de opiniões fundadas nas nor-
mas legais, nos regulamentos ou atos normativos e prin-
cípios que informam a gestão administrativa.

Em face do princípio da legalidade a que está jun-
gida a administração, quase não há espaço para teses. In-
terpretam-se as normas para que a administração cumpra 
seu dever jurídico de boa e regular gestão.

Em 2009, os processos recebidos versavam 
sobre:

parecer em processos administrativos – pessoal, ajuda de ��
custo, auxílio-pré-escolar, diárias, averbação de tempo de 
serviço, remoções, redistribuições, indenizações, gratifi-
cações, revisão de quintos, requerimento de adicional de 
qualificação, conversão em pecúnia de licença-prêmio 
por assiduidade; processo disciplinar, provimento de car-
go de servidor, pedido de exclusão de redutor de teto; 
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exame da possibilidade de majoração dos salários pagos 
aos auxiliares de biblioteca;

análise de contrato com a empresa One Cursos – treina-��
mento, desenvolvimento e capacitação Ltda., para pres-
tação de serviços de realização de curso sobre gestão de 
folha de pagamento e remuneração no serviço público, 
objetivando o treinamento de servidores das áreas de re-
cursos humanos, área jurídica, administrativa e contábil e 
outras afins, a ser realizado em Brasília/DF;

análise de pedido de revisão de critério de classificação ��
do processo seletivo para bolsas de estudo para pós-gra-
duação no Tribunal;

análise da solicitação dos Juizados Especiais Federais ��
quanto às medidas para se registrar uma logomarca e 
os impactos decorrentes de tal registro, bem como para 
que se informe quanto aos procedimentos para notifica-
ção de alterações posteriores;

análise de pedido de providências, acompanhamento da ��
recomendação de resoluções do CNJ;

análise de processos administrativos no âmbito do CNJ e ��
do Ministério Público Federal – MPF;

solicitação de reposicionamento de juiz federal na lista ��
de antiguidade do Tribunal – PCA 200810000027680 do 
CNJ;

análise do pedido de providências instaurado pelo CNJ ��
por ocasião de requerimento do representante do MPF, 
doutor Paulo Taubemblatt, em que pede a regulamen-
tação e uniformização dos procedimentos, em todos os 
órgãos do Poder Judiciário, acerca das armas de fogo 
apreendidas em processos judiciais;

análise do requerimento da Confederação de Servidor ��
Público do Brasil para aplicação da Instrução Normativa 
do Ministério Público do Trabalho para tornar obrigatória 
a cobrança de contribuição sindical dos servidores pú-
blicos;

análise de decisões e intimações do Conselho Nacional ��
de Justiça;

análise da solicitação de informação sobre a não exposição ��
dos nomes das vítimas de crime no Siscom, e nas certidões 
de antecedentes criminais – PCA 200910000001656-0 do 
CNJ;

propostas orçamentárias para normatização de proce-��
dimentos de solicitação de crédito do Judiciário – Prop 
200910000002754 CNJ;

consulta pública para aprimoramento da regulamenta-��
ção dos concursos públicos para ingresso na magistratura 
– Consulta processo eletrônico CNJ -200810000030150;

afastamento/dispensa das atribuições jurisdicionais de ��
magistrados;

subsídio e vantagens pessoais a magistrados;��

nepotismo no âmbito do Poder Judiciário;��

solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro;��

análise de contratação de conferencista para a Escola de ��
Magistratura Federal da Primeira Região – Esmaf;

análise do Mandado de Segurança 200901000465389/DF, ��
impetrado pelo Consórcio Nova Sede do TRF referente à 
obra da nova sede do Tribunal;

execução contratual – imposição de sanções, recursos ��
(da Corte e de Seccionais);

análise de solicitação de suspensão e/ou prorrogação de ��
prazos processuais;

licitação – análise de minutas, impugnações a editais e ��
recursos;

análise e manifestação acerca da instauração ou não de ��
processo de penalidade à empresa Mário Sens de Olivei-
ra Informática ME, em decorrência de manifestação do 
diretor da Divisão de Apoio aos Usuários – Diatu, da Se-
cin, que informa nos autos problemas técnicos verifica-
dos na utilização das impressoras Laser Tipo II, fornecidas 
ao Tribunal;

licitações e contratos – cessão de uso de espaço para ��
banco;

homologação de resultado de licitação;��

rescisão contratual;��

análise da possibilidade de revogação do Pregão Eletrô-��
nico SRP;

análise das minutas de edital e de contrato cujo objeto ��
é a contratação de serviços especializados na categoria 
de berçarista;

Pro-Social – credenciamentos, termos aditivos e outros ��
assuntos ligados aos beneficiários;
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solicitação ao Pro-Social para aquisição de aparelho CPAP;��

convênios – Juizados Especiais Federais, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal entre outros;��

estudos sobre pagamento de precatórios, RPVs e custas judiciais;��

contratos – exame de minutas e termos aditivos;��

análise para aquisição de coleções, obras literárias e bibliográficas para o acervo da Biblioteca desta Corte; ��

representação do TCU quanto ao controle e utilização de veículos;��

análise de processos judiciais – mandados de segurança, reclamações trabalhistas de cooperados que prestaram serviço ��
no Tribunal – Justiça e Advocacia-Geral da União.

Segundo o Sispra, até 27/11/2009, a Assessoria analisou em 2009 um total de 791 processos, afora outros oriundos 
das Seccionais, sem andamento pelo Sistema.
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A Asmag organizou e consolidou as pautas das sessões da Corte Especial Administrativa, do Conselho de 
Administração e do Plenário, totalizando 51 sessões, com o julgamento de processos detalhados no qua-
dro que se segue, e confeccionou as respectivas atas e certidões de julgamento. Preparou 432 atos, 39 

portarias, 24 editais, 57 carteiras funcionais, expediu 69 ofícios/Asmag, 689 ofícios/Presi e 42 circulares, 2.096 
telexes — ressaltando que a partir de 15 de setembro as correspondências passaram a ser efetuadas por e-mail, 
153 memorandos, elaborou 1.127 informações em processos administrativos diversos, despachou em processos, 
bem como prestou esclarecimentos em processos judiciais, tais como mandados de segurança e ações ordiná-
rias.

Quadro 69 
Processos julgados nos órgãos colegiados administrativos

Órgão Sessões realizadas Processos julgados Referendas

Plenário 12 56 13

Corte Especial Administrativa 25 158 96

Conselho de Administração 14 84 35

Total 51 298 144

Quadro 70 
Quantitativo de cargos de juiz federal e juiz federal substituto

Seção Judiciária
Juiz Federal Juiz federal substituto

Providos Vagos Providos Vagos

AC 4 – – 4

AM 7 – 4 3

AP 3 – 2 1

BA 34 – 27 7

DF 26 – 26 –

GO 18 – 17 1

MA 9 – 7 2

MG 52 3 51 3

MT 9 – 7 2

PA 12 – 6 6

PI 7 – 7 –

RO 5 – 2 3

RR 3 – – 3

TO 3 – 3 –

Total 192 3 159 35
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Convocação, vitaliciamento, movimentação e remoção de magistrados
A Asmag, em cumprimento a suas atribuições regulamentares, acompanhou, registrou e controlou as convocações 

para o segundo grau, a composição das Turmas Recursais e dos Juizados Especiais Federais, as férias regulamentares, remo-
ções, permutas e movimentações dos magistrados, mantendo acompanhamento sistemático de todas as situações e, ainda, 
prestou informações à Advocacia-Geral da União, Conselho Nacional de Justiça e Conselho da Justiça Federal.

Quadro 71 
Magistrados convocados para gabinete de desembargador federal

Desembargador  federal Juiz convocado Seção Judiciária

Jirair Aram Meguerian – presidente Reginaldo Márcio Pereira Amazonas

Souza Prudente – vice-presidente Carlos Eduardo Castro Martins Bahia

Olindo Menezes – corregedor-geral
Saulo José Casali Bahia Bahia

José Alexandre Franco Pará

Tourinho Neto Ricardo Felipe Rodrigues Macieira Piauí

Catão Alves Francisco Renato Codevila Roraima

Assusete Magalhães Jamil Rosa de Jesus Distrito Federal

Mário César Ribeiro Klaus Kuschel Minas Gerais

Luciano Tolentino Amaral Rafael Paulo Soares Pinto Goiás

Cândido Ribeiro César Cintra Jatahy Fonseca Bahia

Hilton Queiroz
Ney de Barros Bello Filho Maranhão

Jaiza Maria Pinto Fraxe Amazonas

Carlos Moreira Alves Iran Velasco Nascimento Distrito Federal

I’talo Fioravanti Sabo Mendes Rosimayre Gonçalves de Carvalho Fonseca Bahia

Carlos Olavo Guilherme Mendonça Doehler Minas Gerais

José Amilcar Machado Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes Minas Gerais

Daniel Paes Ribeiro Carlos Augusto Pires Brandão Piauí

João Batista Moreira
Marcelo Velasco Nascimento Albernaz Tocantins

Maria Maura Martins Moraes Tayer Goiás

Selene de Almeida
Ávio Mozar José Ferraz de Novaes Bahia

Mônica Neves Aguiar da Silva Bahia

Fagundes de Deus Pedro Francisco da Silva Bahia

Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues Rodrigo Navarro de Oliveira Mato Grosso

Maria do Carmo Cardoso Mark Yshida Brandão Goiás

Leomar Amorim Cleberson José Rocha Tocantins

Neuza Alves Kátia Balbino de Carvalho Ferreira Distrito Federal

Francisco de Assis Betti Rogéria Maria de Castro Debelli Minas Gerais

Reynaldo Soares da Fonseca Gilda Maria Carneiro Sigmaringa Seixas Distrito Federal

Cargo vago de desembargador Osmane Antônio dos Santos Pará

Cargo vago de desembargador Antônio Francisco do Nascimento Amazonas

Cargo vago de desembargador Mônica Jacqueline Sifuentes Pacheco de Medeiros Distrito Federal
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Quadro 72 
Magistrados eleitos para compor os Tribunais Regionais Eleitorais

Tribunal Regional Federal 
da Primeira Região

Membro

Desembargador federal

Efetivo Suplente

TRE-DF Cândido Ribeiro Hilton Queiroz

Seção Judiciária

Membro

Juiz federal

Efetivo Suplente

Acre Jair Araújo Facundes Marcelo Eduardo Rossitto Bassetto

Amapá Lino Osvaldo Serra Sousa Segundo João Bosco Costa Soares

Amazonas Reginaldo Márcio Pereira Márcio Luiz Coelho de Freitas

Bahia Luiz Salomão Amaral Viana Carlos D’avila Teixeira

Goiás Carlos Humberto de Souza Leão Aparecido Alves

Maranhão José Magno Linhares Moraes Nelson Loureiro dos Santos

Mato Grosso – Cesar Augusto Bearsi

Minas Gerais Ricardo Machado Rabelo Carlos Alberto Simões de Tomaz

Pará Daniel Santos Rocha Sobral Edison Moreira Grillo Júnior

Piauí Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira Ricardo Felipe Rodrigues Macieira

Rondônia Élcio Arruda Carmen Elizângela Dias Moreira de Resende

Roraima Hélder Girão Barreto Atanair Nasser Ribeiro Lopes

Tocantins Marcelo Velasco Nascimento Albernaz José Godinho Filho
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No mês de junho, foi registrado o vitaliciamento de 32 magistrados.

Quadro 73 
Vitaliciamento de juízes federais substitutos

Data da sessão: 04/06

Flávio Marcelo Sérvio Borges

Ariane da Silva Oliveira

Eduardo Nunes Marques

Trícia de Oliveira Lima

Alexandre Henry Alves

Renata Cisne Cid Volotão

Paulo Augusto Moreira Lima

Gabriel Brum Teixeira

Kepler Gomes Ribeiro

Eduardo Pereira da Silva

Marcos Antônio Garapa de Carvalho

Sérgio de Norões Milfont Júnior

Marcelo Aguiar Machado

Leonardo Augusto de Almeida Aguiar

João Paulo Pirôpo de Abreu

Carla Dumont Oliveira de Carvalho

Eudóxio Cêspedes Paes

Marcel Peres de Oliveira

Alcioni Escobar da Costa Alvim

Igor Matos Araújo

Bernardo Lima Vasconcelos Carneiro

Valmir Nunes Conrado

Rodrigo Vasconcelos Coêlho de Araújo

Márcio de França Moreira

Carina Catia Bastos de Senna;

Luiz Eduardo Stancini Cardoso

José Mauro Barbosa

Isabela Guedes Dantas Carneiro

José Renato Rodrigues

Ana Paula Martini Tremarin

Alex Schramm de Rocha

Leonardo Augusto Nunes Coutinho
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Quadro 74 
Magistrados que participaram de cursos de aprimoramento

Magistrado Período Curso

Eduardo Luiz Rocha Cubas
01/09/2008 a 
31/08/2010

Doutorado – Estado de Derecho e buen gobierno – na Universidade de 
Salamanca/Espanha.

Alexandre Jorge Fontes Laranjeira
25/07/2008 a 
17/07/2009

Mestrado em Métodos de Combate ao Terrorismo na University of 
Califórnia–Berkleley School of Law – EUA.

Paulo Cézar Alves Sodré
01/03/2008 a 
28/02/2010

Mestrado em Direito Público na Universidade Federal de Santa 
Catarina, com fator de garantia de acesso à Justiça do Brasil, área de 
concentração Direito, Estado e Sociedade.

Iolete Maria Fialho de Oliveira 
09/10/2008 a 
19/12/2009

Mestrado – Máster en Estúdios Internacionales – na Universidade de 
Barcelona/Espanha.

José Amilcar Machado
26/02 a 

07/12/2009
Curso de Altos Estudos de Política Estratégica – Caepe, na Escola 
Superior de Guerra/RJ.

Charles Renaud Frazão de Moraes
06/03/2009 a 
05/03/2011

Mestrado oferecido pela UnB/Brasília.

Alexandre Buck Medrado Sampaio
29/06 a 

31/07/2009
Curso de mestrado em Direito Comparado na Cumberland School of 
Law (Samford University), Birmingham – Alabama/ EUA.

Márcio Flávio Mafra Leal
05 a 07/10/2009

Colóquio El Estado de Derecho y la gran reforma a la Justicia Civil: una 
visión desde el Derecho Procesal Civil Comparado, promovido pela 
Universidad Católica de Valparaíso, na cidade de Valparaíso/Chile.

11 a 16/11/2009 Doutorado na Universidade de Freiburg/Alemanha.

Francisco Renato Codevila 
Pinheiro Filho

14 a 25/09/2009
Curso de Introdução ao Sistema Judicial Norte-Americano – Brazilian 
Intercultural Judicial Education Program – Mercer Law School, na 
Geórgia/EUA.

Daniel Castelo Branco Ramos
13/05 a 

31/07/2009

Dissertação em pós-graduação stricto sensu, em nível de mestrado, 
sob o tema Poder e Cidadania no Estado Democrático Brasileiro, 
ministrado pela Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG.

Carlos Geraldo Teixeira
30/07/2009 a 
31/03/2011

Mestrado na Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

Quadro 75 
Movimentação de juiz federal

Juiz federal Origem Destino

Marcelo Eduardo Rossitto Bassetto 4ª Vara – SJ/AC 2ª Vara – SJ/AC

Francisco Neves da Cunha 16ª Vara – SJ/DF 22ª Vara – SJ/DF

Vallisney de Souza Oliveira 23ª Vara – SJ/DF 10ª Vara – SJ/DF

Gilda Maria Carneiro Sigmaringa Seixas 26ª Vara – SJ/DF 16ª Vara – SJ/DF
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Quadro 76 
Movimentação de juiz federal substituto

Juiz federal substituto Origem Destino

Camile Lima Santos 18ª Vara – SJ/BA 19ª Vara – SJ/BA

Lucyana Said Daibes Pereira 8ª Vara – SJ/PA 6ª Vara – SJ/PA

Paulo Augusto Moreira Lima 10ª Vara – SJ/GO 11ª Vara – SJ/GO

Gustavo André Oliveira dos Santos 26ª Vara – SJ/DF 13ª Vara – SJ/DF

Carina Cátia Bastos de Senna 3ª Vara – SJ/PA 8ª Vara – SJ/PA

Marília Gurgel Rocha de Paiva e Sales 4ª Vara – SJ/AM 6ª Vara – SJ/AM

Flávio da Silva Andrade 2ª Vara – SJ/RO 1ª Vara – SJ/RO

Gilton Batista Brito 15ª Vara – SJ/BA 18ª Vara – SJ/BA

Gustavo André Oliveira dos Santos 26ª Vara – SJ/DF 13ª Vara – SJ/DF

Sergio Wolney de Oliveira Batista Guedes 11ª Vara – SJ/DF 26ª Vara – SJ/DF

Neian Milhomen Cruz 5ª Vara – SJ/MA 3ª Vara – SJ/MA

Newton Pereira Ramos Neto 6ª Vara – SJ/MA 5ª Vara – SJ/MA

Rubem Lima de Paula Filho 2ª Vara – SJ/MA 6ª Vara – SJ/MA

George Ribeiro da Silva 4ª Vara – SJ/MA 2ª Vara – SJ/MA

Ronaldo Santos de Oliveira 28ª Vara – SJ/MG 17ª Vara – SJ/MG

Rosilene Maria Clemente de Souza Ferreira 25ª Vara – SJ/MG 28ª Vara – SJ/MG

Natália Floripes Diniz 26ª Vara – SJ/MG 28ª Vara – SJ/MG

Cláudia Aparecida Salge 2ª Vara – SSJ/Uberaba/MG 1ª Vara – SSJ/Uberaba/MG

Quadro 77 
Remoção de juiz federal

Juiz federal Origem Destino

Pedro Francisco da Silva 2ª Vara – SJ/AC 23ª Vara – SJ/BA

Herculano Martins Nacif SSJ/Ji-Paraná/RO 4ª Vara – SJ/RO

Waldemar Cláudio de Carvalho SSJ/Tabatinga/AM 4ª Vara – SJ/AC

Alexandre Jorge Fontes Laranjeira 2ª Vara – SSJ/Uberlândia/MG 23ª Vara – SJ/DF

Antônio Cláudio Macedo da Silva 16ª Vara – SJ/MG 26ª Vara – SJ/DF
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Quadro 78 
Remoção de juiz federal substituto

Juiz federal Origem Destino

Alexandre Henri Alves 1ª Vara – SSJ/Uberaba/MG 4ª Vara – SJ/RO

Eduardo Pereira da Silva SSJ/Anápolis/GO 10ª Vara – SJ/GO

Marcelo Aguiar Machado 2ª Vara – SJ/MT 19ª Vara – SJ/DF

Carla Dumont Oliveira de Carvalho SSJ/Montes Claros/MG SSJ/Ipatinga/MG

Bruno Augusto Santos Oliveira SSJ/São Sebastião do Paraíso/MG 26ª Vara – SJ/MG

Ariane da Silva Oliveira 3ª Vara – SJ/GO 15ª Vara – SJ/BA

José Alexandre Essado SSJ/Lavras/MG 2ª Vara – SSJ/Uberaba/MG

Maurício Rios Júnior SSJ/Caxias/MA 4ª Vara – SJ/MA

Eudóxio Cêspedes Paes SSJ/Vitória da Conquista/BA 11ª Vara – SJ/DF

Bernardo Lima Vasconcelos Carneiro 5ª Vara – SJ/PA SSJ/Anápolis/GO

Trícia de Oliveira Lima SSJ/Pouso Alegre/MG SSJ/Lavras/MG

José Renato Rodrigues 2ª Vara – SJ/AP SSJ/São Sebastião do Paraíso/MG

Quadro 79 
Remoção de juiz federal substituto para outras regiões

Juiz federal substituto Origem Destino

Eduardo Nunes Marques SSJ/Ipatinga/MG 2ª Região

Marcos Antônio Garapa de Carvalho SSJ/Feira de Santana/BA 5ª Região

Quadro 80 
Remoção de juiz federal substituto de outras regiões

Juiz federal substituto Origem Destino

José Maurício Lourenço 3ª Região 2ª Vara – SSJ/Governador Valadares/MG

Luiz Cláudio Lima Viana 3ª Região SSJ/Passos/MG
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Quadro 81 
Permuta de magistrados na Primeira Região

Magistrado Origem Destino

1
Ronaldo Santos de Oliveira 27ª Vara – SJ/MG 28ª Vara – SJ/MG

Fabiano Verli 28ª Vara – SJ/MG 27ª Vara – SJ/MG

2
Gláucio Ferreira Maciel 1ª Vara – SSJ/Juiz de Fora/MG 29ª Vara – SJ/MG

Maria Helena Carreira Alvim 29ª Vara – SJ/MG 1ª Vara – SSJ/Juiz de Fora/MG

3
Brunno Christiano Carvalho Cardoso 5ª Vara – SJ/PI 20ª Vara – SJ/DF

Marina Rocha Cavalcanti Barros 20ª Vara – SJ/DF 5ª Vara – SJ/PI

Quadro 82 
Permuta de magistrados entre regiões

Magistrado Origem Destino

1
Kepler Gomes Ribeiro 14ª Vara – SJ/GO 5ª Região

Gabriel José Queiroz Neto 5ª Região 14ª Vara – SJ/GO

2
Renata Cisne Cid Volotão 12ª Vara – SJ/GO 2ª Região

Marina de Mattos Salles 2ª Região 12ª Vara – SJ/GO

Quadro 83 
Promoção de magistrados na Primeira Região

Magistrado Titularização

Waldemar Cláudio de Carvalho SSJ/Tabatinga/AM

Antônio Carlos de Almeida Campelo SSJ/Altamira/PA

José Valterson de Lima SSJ/Castanhal/PA

Elísio Nascimento Batista Júnior SSJ/Ji-Paraná/RO

Ivanir César Ireno Júnior SSJ/Tabatinga/AM

Convocação especial de desembargador federal
O desembargador federal Leomar Amorim, membro deste Tribunal, foi convocado para compor o CNJ a partir de 

outubro de 2009. 

Quadro 84 
Funções regimentais e condecorações de desembargadores federais 

Desembargador federal Data da sessão Decisão

Daniel Paes Ribeiro 28/05 Compor o Conselho Deliberativo do Pro-Social

Carlos Moreira Alves 27/08 Diretor da Revista no biênio 2009-2011

Tourinho Neto 22/10 Coordenador do Juizado Especial Federal no biênio 2009-2011
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Quadro 85 
Diretoria de Foro no período compreendido entre  

maio de 2009 e maio de 2010

Seção Judiciária Diretor do Foro Vice-diretor do Foro

Acre David Wilson de Abreu Pardo Jair Araújo Facundes

Amapá Lino Osvaldo Serra Sousa Segundo Anselmo Gonçalves da Silva

Amazonas Márcio Luiz Coelho de Freitas Dimis da Costa Braga

Bahia Antônio Oswaldo Scarpa Ávio Mozar José Ferraz de Novaes

Distrito Federal Marcos Vinícius Reis Bastos Alexandre Machado 

Goiás Juliano Taveira Bernardes Carlos Augusto Tôrres Nobre

Maranhão Clodomir Sebastião Reis Ney de Barros Bello Filho

Mato Grosso Adverci Rates Mendes de Abreu Cesar Augusto Bearsi

Minas Gerais João Batista Ribeiro Itelmar Raydam Evangelista

Pará Ronaldo Castro Desterro e Silva Vice-diretor do Foro

Piauí Sandro Helano Soares Santiago Ricardo Felipe Rodrigues Macieira

Rondônia Herculano Martins Nacif Élcio Arruda

Roraima Francisco Renato Codevila Pinheiro Filho Atanair Nasser Ribeiro Lopes

Tocantins José Godinho Filho Marcelo Nascimento Albernaz

Alguns juízes federais da Primeira Região foram des-
tacados para assentos em órgãos específicos ou para repre-
sentar o Poder Judiciário, a saber:

Juiz federal João Carlos Costa Mayer Soares, da SJ/MG,  ��
convocado para prestar auxílio à Corregedoria do CJF, de 
01/06 a 31/08/2009;

Juiz federal Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, da SJ/ BA,  ��
convocado para prestar auxílio à Corregedoria do CJF, a 
partir de 13/10/2009;

Juiz federal Moacir Ferreira Ramos, da SJ/DF, eleito ��
presidente da Ajufer, para o período de 15/12/2008 a 
15/12/2009.

Atividades administrativas
Sob a responsabilidade da Asmag, encontram-se 

também atividades de manutenção de assentamentos fun-
cionais de magistrados em decorrência de decisões judiciais 
ou de órgãos superiores, bem como ações administrativas 
imprescindíveis ao desempenho de certas atividades. Cabe 
mencionar:

aprovação da resolução que trata de manter a unidade ��

familiar de juízes casados entre si, quando há remoção/
promoção do mais antigo, em sessão realizada em 12 de 
fevereiro;

certificação digital dos desembargadores federais (Con-��
vênio Caixa Econômica Federal);

cadastramento de magistrados e servidores e revita-��
lização de senhas nos Sistemas Bacenjud, Infoseg e 
Renajud;

aposentadoria do desembargador federal Antônio Ezequiel ��
da Silva em 29 de janeiro;

aposentadoria do desembargador federal Carlos Fernando ��
Mathias de Souza em 24 de março;

aposentadoria do desembargador federal Antônio Sávio ��
de Oliveira Chaves em 8 de junho;

informação referente à posse do desembargador federal ��
Reynaldo Soares da Fonseca em 23 de abril;

informação referente à posse da desembargadora federal ��
Ângela Maria Catão Alves em 19 de novembro e

informação referente à posse do juiz federal substituto ��
Paulo Cesar Lopes, na Seção Judiciária do Estado de Mato 
Grosso, em 4 de março.
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A Coordenadoria de Execução Judicial – Corej 
é responsável pelas atividades relativas às 
requisições de pagamentos devidos pelas 

Fazendas Públicas (União, estados, municípios e 
respectivas autarquias e fundações públicas) decor-
rentes de sentenças judiciais transitadas em julga-
do, tanto pela via do precatório — art. 100 da Cons-
tituição Federal — como pela via da requisição de 
pequeno valor – RPV (Lei 10.259/2001). A essência 
de seu trabalho é processar todas as requisições de 
pagamento, obedecendo a ordem de apresentação 
no Tribunal, e o seu objetivo principal é assegurar 
aos beneficiários das requisições processadas no 
Tribunal o recebimento de seus créditos dentro do 
prazo legal. Também faz parte das atribuições da 
Corej a prestação de informações aos desembar-
gadores e juízes federais convocados, bem como a 
elaboração de pareceres e planilhas de cálculos em 
processos judiciais de diversas modalidades e graus 
de dificuldade.

Requisições de pagamento
Foram processados e pagos 12.332 precatórios 

e 212.306 RPVs, de responsabilidade da União, estados, 
municípios e respectivas entidades. Esses pagamentos 
contemplaram 308.481 beneficiários diretos dos quais 
269.222 receberam seus créditos por meio de RPV e 
39.259 por precatório. Todas as requisições foram pro-
cessadas e pagas com a identificação nominal e com a 
indicação do respectivo CPF/CNPJ de cada beneficiário, 
em obediência aos ditames da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias – LDO, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 
101/2000 e das Resoluções 559/2007 e 55/2009 do Con-
selho da Justiça Federal.

Para a realização do pagamento dessas requisi-
ções, foi executada a importância de R$ 4.047.525.136,92. 
Desse total, R$ 2.949.526.663,92 por meio de precatórios e 
R$ 1.097.998.473,00 por requisições de pequeno valor.

Gráfico 15 
Beneficiários de RPVs e precatórios
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Gráfico 16 
Pagamento de precatórios
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Gráfico 17 
Pagamento de RPVs
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Certificação digital
As requisições de pagamento originárias das va-

ras federais vinculadas à Primeira Região são expedidas 
eletronicamente, com certificação digital do juiz requisi-
tante, conforme disposições das Portarias Corej/Presi 138 
de 27/05/2008 e Corej/Presi 200 de 19/06/2009, procedi-
mento que dispensa o envio da requisição por meio físico 
(papel) e otimiza os resultados, pois permite a impressão 
do documento diretamente na Corej, após a sua autuação 
e distribuição no Tribunal. 

Assim, apenas as requisições oriundas dos Juízos 
estaduais, que atuam no uso da competência delegada 
de que trata o § 3º do art. 109 da Constituição, continuam 

sendo expedidas pelo Tribunal e remetidas a este por 
meio de formulário impresso.

Destaca-se, ainda, que as requisições de pequeno 
valor e os precatórios de natureza alimentar deixaram de 
ser impressos desde 01/03/2009 e 02/07/2009, respecti-
vamente, os quais terão sua tramitação em módulo inte-
grado ao sistema de precatórios, que será desenvolvido 
pela Secin, de forma que permita o arquivamento em 
banco de dados ou em servidor de arquivos, conforme 
disposições do art. 3º da Portaria/Corej/Presi 200/2009.

Tal procedimento contribui significativamente com 
o programa TRF Sociambiental, pois deixa-se de imprimir, 
em média, 25.000 requisições de pagamento mensais. 

Quadro 86 
Processamentos e pagamentos 

Precatórios/RPVs pagos Processos  Beneficiários Total depositado

Precatórios não alimentares União de 2001 – 9ª parcela 69 100 97.453.618,93

Precatórios não alimentares União de 2002 – 8ª parcela 53 74 17.151.713,38

Precatórios não alimentares União de 2003 – 7ª parcela 49 59 23.353.119,67

Precatórios não alimentares União de 2004 – 6ª parcela 64 100 112.007.684,53

Precatórios não alimentares União de 2005 – 5ª parcela 86 120 42.353.925,62

Precatórios não alimentares União de 2006 – 4ª parcela 100 155 15.590.455,29

Precatórios não alimentares União de 2007 – 3ª parcela 143 241 57.769.042,05

Precatórios não alimentares União de 2008 – 2ª parcela 231 389 10.903.279,90

Precatórios não alimentares União de 2009 – 1ª parcela 557 1.472 40.739.902,88

Precatórios alimentares União de 2009 3.011 20.498 1.839.475.836,66

Precatórios não alimentares entidades de 2001 – 9ª parcela 19 37 7.617.482,33

Precatórios não alimentares entidades de 2002 – 8ª parcela 21 28 13.043.319,37

Precatórios não alimentares entidades de 2003 – 7ª parcela 15 19 3.129.938,82

Precatórios não alimentares entidades de 2004 – 6ª parcela 52 65 3.809.224,94

Precatórios não alimentares entidades de 2005 – 5ª parcela 52 77 5.277.325,49

Precatórios não alimentares entidades de 2006 – 4ª parcela 82 125 8.602.793,03

Precatórios não alimentares entidades de 2007 – 3ª parcela 93 134 5.887.990,54

Precatórios não alimentares entidades de 2008 – 2ª parcela 126 189 49.134.364,61

Precatórios não alimentares entidades de 2009 – 1ª parcela 293 504 13.426.400,08

Precatórios alimentares entidades de 2009 7.216 14.873 582.799.245,80

RPV (Lei 10.259/2001) até outubro de 2009 212.306 269.222 1.097.998.473,00

Total 224.638 308.481 4.047.525.136,92

Precatórios processados para inclusão no orçamento de 2011 (Art. 100 CF) 4.380 5.105 –
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Quadro 87 
Precatórios/RPVs que aguardam pagamento em 2009

Precatórios/RPVs aguardando pagamento em 2010 Processos  Beneficiários

Precatórios não alimentares União de 2001 – 10ª parcela 57 81

Precatórios não alimentares União de 2002 – 9ª parcela 45 65

Precatórios não alimentares União de 2003 – 8ª parcela 42 52

Precatórios não alimentares União de 2004 – 7ª parcela 56 81

Precatórios não alimentares União de 2005 – 6ª parcela 73 99

Precatórios não alimentares União de 2006 –5ª parcela 82 124

Precatórios não alimentares União de 2007 – 4ª parcela 105 178

Precatórios não alimentares União de 2008 – 3ª parcela 150 196

Precatórios não alimentares União de 2009 – 2ª parcela 274 432

Precatórios não alimentares União de 2010 – 1ª parcela 1.139 1.471

Precatórios alimentares União de 2010 11.526 23.102

Precatórios não alimentares entidades de 2001 – 10ª parcela 14 28

Precatórios não alimentares entidades de 2002 – 9ª parcela 17 23

Precatórios não alimentares entidades de 2003 – 8ª parcela 12 16

Precatórios não alimentares entidades de 2004 – 7ª parcela 43 54

Precatórios não alimentares entidades de 2005 – 6ª parcela 43 65

Precatórios não alimentares entidades de 2006 – 5ª parcela 69 99

Precatórios não alimentares entidades de 2007 – 4ª parcela 73 102

Precatórios não alimentares entidades de 2008 – 3ª parcela 90 120

Precatórios não alimentares entidades de 2009 – 2ª parcela 119 167

Precatórios não alimentares entidades de 2010 – 1ª parcela 531 664

Precatórios alimentares entidades de 2010 10.323 13.303

Total 24.883 40.522

Quadro 88 
Outras atividades

Outras atividades desempenhadas Quantidade

Ofícios expedidos – diversos 4.083

Ofícios virtuais 464.327

Despachos publicados 16

Memorandos expedidos 89

Processos conclusos aos Relatores após elaboração de cálculos 655

Correspondências eletrônicas enviadas 1.180

Total 470.350
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A Coordenadoria de Jurisprudência e Documen-
tação – Cojud é responsável pela publicidade 
da jurisprudência produzida pelo Tribunal, pela 

preservação documental, pela manutenção do acervo 
bibliotecário e pelo apoio às comissões regimentais. 

Atividades destacadas
Edição mensal da �� Revista do Tribunal Regional Federal da 
Primeira Região.

Edição do índice anual das edições da �� Revista do Tribunal 
Regional Federal da Primeira Região referente ao ano de 
2008.

Preparação do índice anual das onze edições da �� Revista 
do Tribunal Regional Federal da Primeira Região referente 
ao ano de 2009.

Conclusão dos trabalhos de elaboração da obra �� A Consti-
tuição no atual entendimento dos Tribunais Federais.

Continuação dos trabalhos de pesquisa do Programa de ��
Resgate e Preservação da Memória da Justiça Federal da 
Primeira Região.

Conclusão dos trabalhos de pesquisa e elaboração da ��
obra Presidentes do TRF 1ª Região: 1989-2009.

Apoio aos trabalhos da Comissão Interdisciplinar para ��
Recuperação da Memória da Justiça Federal na Primeira 
Fase (1890-1937) para elaboração de publicação, intitu-
lada Resgate histórico da Justiça Federal, a qual se encon-
tra em processo de produção editorial, com lançamento 
previsto para o mês de março de 2010.

Suporte técnico e administrativo à comissão de realiza-��
ção do XIII Concurso Público para Provimento de Cargo de 
Juiz Federal Substituto da Primeira Região.

Desenvolvimento do projeto Implantação da Rede de Bi-��
bliotecas da Justiça Federal, condecorado com o prêmio 
Destaque Institucional do Concurso Incentivos Funcio-
nais – ano 2009, promovido pelo Tribunal.

Gestão documental referente aos procedimentos e ope-��
rações técnicas de produção, tramitação, uso, avaliação 
e arquivamento, em fase corrente, intermediária e per-

manente, dos documentos e processos administrativos e 
judiciais do Tribunal.

Realização do I �� Workshop de Descarte de Autos Judiciais 
Findos e Documentos Administrativos do TRF 1ª Região. 

Realização do 6º Descarte de Documentos e Processos ��
Administrativos e 2º Descarte de Autos Judiciais Findos 
do TRF 1ª Região e exposição de produtos reciclados.

Revista do Tribunal Regional Federal da 
Primeira Região

A Revista foi criada com o objetivo de divulgar a ju-
risprudência da Corte (art. 378, III, do Regimento Interno). 
Contudo, ao longo dos anos, contando com a sensibilidade 
de seus ilustres diretores, o seu conteúdo foi sendo amplia-
do. As edições mensais divulgam decisões da Corte expres-
sas em acórdãos (inteiros teores), decisões monocráticas, 
julgamentos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais 
Federais e da Turma Nacional de Uniformização de Juris-
prudência; além da publicação de artigos especializados 
e entrevistas que refletem a produção intelectual do meio 
jurídico.  As edições mais recentes trazem também o tópico 
“Variedades”, por intermédio do qual são editados diversos 
textos de escritores não especializados em direito, represen-
tantes da cultura geral, tais como poetas, romancistas e his-
toriadores, e o tópico “Inovações legislativas”, criado com o 
intuito de auxiliar na atualização legislativa de seus leitores.

Atividades desenvolvidas pela Seção de 
Apoio ao Gabinete da Revista 

Elaboração e confecção de 11 edições da Revista no ano ��
de 2009, com tiragem mensal de 1.300 exemplares; o pe-
riódico é também disponibilizado na intranet/internet.

Elaboração e criação de cartazes, com o anúncio dos ��
assuntos a serem veiculados na Revista, com a tiragem 
mensal de 300 exemplares e afixados em locais de gran-
de circulação.
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Elaboração e publicação do �� Índice Geral da Revista referente às 11 edições de 2008, com tiragem de 600 exemplares, dis-
tribuídos aos Tribunais Federais, Seções e Subseções Judiciárias e bibliotecas; posteriormente o Índice é disponibilizado 
na intranet/internet.

Conclusão dos trabalhos de pesquisa e edição de textos da obra �� A Constituição no atual entendimento dos Tribunais 
Federais, cujo lançamento foi realizado em 28 de agosto,  com tiragem de 1.500 exemplares.

Formatação de 27 Boletins Informativos de Jurisprudência – BIJ, disponibilizados na intranet/internet. Publicação com ��
periodicidade decendial.

Formatação de 45 Ementários de Jurisprudência, disponibilizados na intranet/internet. Publicação com periodicidade ��
semanal.

Seleção de 456 acórdãos para envio ao Repositório Oficial de Jurisprudência e cancelamento de três registros de autori-��
zação como repositório do Tribunal.

Revisão e diagramação do conteúdo da Revista, antes realizadas pela Divisão de Produção Editorial – Diedi.��

Jurisprudência
A Divisão de Jurisprudência – Dijur é responsável pela seleção e análise das decisões do Tribunal, com a finalidade 

de alimentar e manter atualizada a base de dados de jurisprudência, colocando-a à disposição dos magistrados, servidores, 
advogados e público em geral.

Quadro 89 
Solicitação de pesquisa de jurisprudência

So 2008 2008 2009

Solicitação interna 132 38

Solicitação externa 105 39

Subtotal 237 77

Inteiro teor 57 5

E-mail 680 555

Quadro 90 
Arguições de inconstitucionalidades suscitadas 

na Corte Especial

Quantidade Publicação

42 23/03

43 17/08

44 21/09

45 16/11

Quadro 91 
Atualização de enunciados de súmulas

Súmulas atualizadas Súmulas vinculantes 
atualizadas

STF 736 24

STJ 416 –

TRF1 49 –

TRF2 52 –

TRF3 34 –

TRF4 79 –

TRF5 19 –

Turmas 
Recursais

44 –

Total 1.429 24
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Gráfico 18 
Acórdãos processados
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Quadro 92 
Julgados incluídos na base dos JEFs

Turmas Recursais (MG, DF, TO, GO, MT) 634

Turma Regional de Uniformização 112

Total 746

Quadro 93 
Atividades relativas a jurisprudência

Elaboração de boletins informativos de jurisprudência 26

Elaboração de boletins informativos de  
jurisprudência – temáticos

10

Elaboração de ementários 46
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Biblioteca
A Divisão de Biblioteca e Acervo Documental – Dibib 

é responsável pela Rede de Bibliotecas da Justiça Federal da 
Primeira Região – RBJF1. Orienta as atividades nas Seções 
e Subseções Judiciárias da Primeira Região quanto à pa-
dronização da rede,  promove a análise, seleção, aquisição, 
processamento técnico, armazenamento, recuperação e cir-
culação de livros, periódicos, multimeios e demais publica-
ções incorporadas ao acervo da Biblioteca do Tribunal, bem 
como alimenta as bases de dados de legislação, monografia 
e artigos de periódicos da instituição. 

Destaca-se, ainda, o projeto Implantação da Rede de 
Bibliotecas da Justiça Federal, vencedor do Prêmio Desta-
que Institucional em 2009. 

Atividades desenvolvidas

Elaboração da nova página eletrônica da Dibib.��

Realização de inventário para avaliação do acervo biblio-��
gráfico que resultou na identificação de 54 livros conta-
minados por fungos, retirados para descarte, e 714 livros 
obsoletos e danificados que, depois de aprovados pela 
desembargadora federal Selene de Almeida, conforme 
Resolução 7/1998, também foram encaminhados para 
a Divisão de Material e Patrimônio – Dimap, para baixa 
patrimonial.

Elaboração de exposição de motivos para alterar a Reso-��
lução/Presi 600-9, que trata do adicional de qualificação, 
solicitando envio de cópias eletrônicas das monografias 
apresentadas na conclusão dos cursos de pós-graduação 
à Biblioteca.

Elaboração de exposição de motivos sugerindo a criação ��
da Biblioteca Depositária.

Participação nos trabalhos da Comissão Interdisciplinar ��
para recuperação da Memória da Justiça Federal para 
elaboração de publicação, que resgata a história da Justi-
ça Federal no período de 1890 a 1937.

Disponibilização da produção científica dos desembar-��
gadores federais e servidores do TRF 1ª Região no site do 
Tribunal, no link Biblioteca/Produção intelectual.

Organização dos livros no gabinete da desembargadora ��
federal Neuza Maria Alves da Silva.

A�� presentação da Biblioteca, em 28 de outubro, na estreia 
do Programa da TV Justiça, "Iluminuras", revista eletrônica 
voltada para a literatura jurídica.

Estabelecimento de critérios para aquisição de periódi-��
cos.

Reunião com os diretores da Cojud, do Cenag e da Diedi ��
para tratar da publicação de atos normativos na página 
do Tribunal.

Assinatura de periódicos �� on-line da editora Fórum e do 
Doinet disponibilizando acesso aos servidores, magistra-
dos e bibliotecas da Justiça Federal.

Inclusão de 1.292 exemplares de periódicos.��

Levantamento e separação de 396 títulos de livros para ��
encadernação.

Encadernação do �� Diário da Justiça, Seção 2, conforme  
IN 19-01/2008.

Realização de 1.901 consultas e 757 pesquisas (a dimi-��
nuição na quantidade de consultas e pesquisas se deve 
a ampla divulgação do sistema Pergamum realizada pela 
Dibib entre magistrados e servidores e também ao siste- entre magistrados e servidores e também ao siste-
ma Pergamum interligado em rede facilitando o acesso 
on-line ao acervo de todas as bibliotecas da Primeira Re-
gião).

Circulação (empréstimo/devolução) de 8.038 obras inter-��
namente.

Solicitação de 119 empréstimos interbibliotecários, sen-��
do fornecidos 85.

Elaboração de fôlder de divulgação da Biblioteca.��

Solicitação de ISBN para publicações do Tribunal.��

Decupagem de 62 fitas de vídeo, tipo VHS, da Ascom, ��
com matérias sobre o Tribunal para exposição no aniver-
sário do Tribunal.

Elaboração de Orientações Técnicas de Catalogação da ��
Rede de Bibliotecas da Justiça Federal da Primeira Região, 
disponibilizado na intranet.

Correção e padronização da classificação das obras do ��
acervo, objetivando melhor organização dos assuntos 
para facilitar a recuperação física das obras, com altera-
ção nas seguintes áreas: pregão, direito empresarial, as-
sédio moral no trabalho, assédio sexual, dano moral, ação 
afirmativa, informática jurídica, separação extrajudicial, 
coleção do Nelson Hungria, totalizando 235 livros.
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Confecção de cinco fichas catalográficas para publica-��
ções do Tribunal.

Inclusão de 2.160 exemplares de livros, sendo 1.818 ��
novos registros, 38 materiais adicionais e 63 artigos de 
periódicos da Revista do TRF 1ª Região.

Desenvolvimento da página “Legislação das Varas” na ��
internet.

Alimentação das pastas de concursos e editais.��

Cadastramento de 644 artigos, monografias, teses e dis-��
sertações dos magistrados e servidores para compor a 
produção intelectual do TRF 1ª Região.

Identificação em bases de dados dos artigos produzidos ��
pelos desembargadores federais e elaboração de uma 
lista bibliográfica para ser divulgada no site do Tribunal 
em comemoração dos 20 anos de sua instalação.

Análise de 775 Diários Oficiais, 245 Diários da Justiça e ��
240 Diários da Justiça Federal da Primeira Região.

Análise de 229 Boletins de Serviço.��

Elaboração e publicação de 41 alertas Dibib.��

Selecão e formatação de 41 matérias para o “Alerta” em ��
Destaque.

Inclusão de 315 normas no Sistema �� Pergamum.

Identificação de 17 leis que alteraram o Código Civil, ��
Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, 
Código Penal, Código de Trânsito e CLT para os Gabi-
netes.

Gerência da Rede de Bibliotecas da Primeira 
Região

Gerenciamento da rede de bibliotecas da Justiça Federal ��
da Primeira Região, atendendo às solicitações das biblio-
tecas, identificando e solucionando problemas relaciona-
dos ao módulo parâmetros do sistema Pergamum.

Orientação às bibliotecas da Justiça Federal da Primeira ��
Região quanto ao uso e funcionalidade do sistema 
Pergamum.

Parametrização do sistema �� Pergamum.

Estudo para aproveitamento dos dados do �� Pergamum no 
Sicam (Sistema de Patrimônio da Dimap), já em fase de 
conclusão.

Orientação na coleta de dados para o inventário, alimen-��
tação do sistema com os dados coletados, depuração 
dos dados e emissão de relatório.

Atualização do sistema �� Pergamum para versão 7.4.4.

Abertura e acompanhamento de 76 atendimentos na ��
Rede Pergamum, para correção de problemas, orientação 
e implementação do sistema.

Criação da Biblioteca Virtual.��

Avaliação e sugestões ao �� Manual: coletor de dados des-
tinado às bibliotecas das Seccionais, para realização de 
inventário pelo sistema.

Padronização de 1.500 entradas de instituições, 19.000 ��
autores, 790 editores, 320 localizações, 5.590 entradas de 
assunto no campo 150, visando a consistência da base e 
a recuperação eficiente da informação.

Quadro 94 
Atualização de acervo

Unidades
Livros adquiridos

2008 2009

Biblioteca (livros nacionais) 1.202 1.169

Biblioteca (livros importados) 46 154

Gabinetes 368 276

Unidades administrativas 55 91

Total 1.671 1.690

Título de periódicos 
renovados

Título de periódicos 
assinados

37 12

Categoria Valores empregados (R$)

Livros nacionais 99.890,76

Livros importados 17.403,84

Periódicos 101.517,40

Total 196.533,00
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Quadro 95 
Atendimento ao usuário da Biblioteca

Serviços 2008 2009

Consultas 17.404 1.901

Pesquisas 2.668 757

Circulação (empréstimo/devolução) de 
obras internamente 

8.019 8.038

Empréstimos interbibliotecários 
solicitados

152 119

Empréstimos interbibliotecários 
fornecidos

62 85

Quadro 96 
Registro e processamento técnico de acervo

Serviços de processamento técnico Total

Livros 2.160

Capítulos de livros 42

Artigos de periódicos 63

Multimeios 41

Arquivo e Memória Institucional

A Divisão de Arquivo e Memória Institucional – Diami 
é responsável pelas atividades de guarda, conservação e 
recuperação dos documentos e processos e de preserva-
ção da memória institucional da Justiça Federal da Primeira 
Região, bem como pela orientação dessas atividades nas 
Seções e Subseções Judiciárias da Primeira Região.

Atividades desenvolvidas

Gerenciamento e gestão dos acórdãos eletrônicos.��

Elaboração de tabela dos acórdãos na internet/intranet, ��
após conferência.

Digitalização dos documentos dos processos eliminados.��

Disponibilização de 1.214 documentos de guarda per-��
manente, em suporte digital (inteiro teor de acórdão e 
decisões terminativas).

Atualização e manutenção da página da Memória Insti-��
tucional.

Criação e produção de material histórico que resultou na ��
apresentação da linha do tempo dos 20 anos do Tribu-
nal.

Atualização dos dados da galeria dos desembargadores ��
federais.

Pesquisa e levantamento dos dados bibliográficos e bio-��
gráficos para produção e edição do livro dos presidentes 
do TRF 1ª Região, em comemoração dos 20 anos do Tri-
bunal.

Pesquisa e levantamento de dados para a publicação do ��
livro sobre a história da Justiça Federal de 1890 a 1937. 

Realização de atividades referentes ao Programa de Res-��
gate e Preservação da Memória Institucional.

Projeto Modernização do Memorial Desembargador ��
Mauro Leite Soares (em andamento). Neste projeto, a 
Diami realizou visitas aos memoriais de instituições pú-
blicas, com o objetivo de estudar a melhor e mais ade-
quada modernização do Memorial.

Solicitação de doação de materiais e peças, para com-��
por o acervo do memorial, aos desembargadores ativos 
e inativos do TRF 1ª Região.

Acompanhamento das obras do espaço para futuras ins-��
talações do Memorial (obra concluída).

Levantamento e pesquisa para elaboração dos projetos ��
básicos para aquisição de equipamentos e materiais para 
compor o Memorial (em trâmite para licitação).

Organização e realização do I �� Workshop de Descarte de 
Autos Judiciais Findos e Documentos Administrativos do 
TRF 1ª Região. O evento teve presença significativa de 
servidores que atuam na área da gestão documental da 
Primeira Região. Contou com a presença e apoio, incon-
dicional, da desembargadora federal Neuza Maria Alves 
da Silva, que é a presidente da Comissão Permanente de 
Avaliação e Gestão Documental do TRF 1ª Região.

Organização e realização do 6º Descarte de Documentos ��
e Processos Administrativos e 2º Descarte de Autos Judi-
ciais Findos do TRF 1ª Região. Concomitantemente foi or-
ganizada e realizada a exposição de produtos reciclados.

Participação em atividade conjunta com a área de infor-��
mática com o objetivo de manter a atualização e a manu-
tenção da página da memória.
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Gráfico 19 
Total de processos judiciais, RPVs e 

precatórios arquivados

199.225

93.498*

20092008

* A partir do fim de junho, as RPVs passaram a não mais ser 
impressas (Portaria/Corej/Presi 200, de 19/06/2009), deixando 
consequentemente de ser arquivadas fisicamente, por isso o 
decréscimo substancial no número de arquivamentos. 

Quadro 97 
Arquivamentos

Documentos arquivados 2008 2009 

Processos judiciais 3.885 5.076

RPVs 189.689 77.192

Precatórios 5.651 11.230

Gráfico 20 
Processos judiciais, RPVs e precatórios arquivados
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Quadro 98 
Processos judiciais, RPVs e precatórios

Situação 2008 2009

Desarquivados 1.061 907

Rearquivados 992 797

A devolver 69 110

Total 2.122 1.814

Gráfico 21  
Processos administrativos arquivados

22.189

8.137

20092008

Gráfico 22  
Total de processos judiciais, RPVs e precatórios 

emprestados para vistas ou cópias

470.407

244

20092008
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Quadro 100 
Atendimentos realizados ao público

Modalidade 2008 2009

Presencial 233 160

E-mail 1.021 685

Malote (correio) 38 26

Total 1.292 871

Quadro 99 
Publicação dos inteiros teores dos acórdãos

Acórdãos publicados
2008 2009

71.696 70.876

Quadro 101 
Total de cópias simples e autenticadas

Cópias extraídas 2008 2009

Cópias autenticadas (impressas) 2.255 1.768

Cópias simples 4.089 2.114

Total 6.344 3.882

Descarte de documentos

Quadro 102 
Autos descartados

Identificação do feito/ação Total geral Guarda permanente 
(assunto)

Guarda permanente 
(amostral)

Processos 
descartados

Mandado de segurança 1.343 252 147 944

Ação rescisória 2.086 21 128 1.937

Suspensão de segurança 4.338 – 343 3.995

Conflito de competência 1.463 – 89 1.374

Precatório e requisição de pequeno valor 6.854 – 7 6.847

Total 16.084 273 714 15.097

Gráfico 23 
Metros lineares desocupados pelo descarte

167,7

1412009

2008
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Apoio a Comissões Regimentais
A Seção de Apoio a Comissões Regimentais – Secom prestou suporte técnico e administrativo à Comissão do XIII 

Concurso Público para Provimento do Cargo de Juiz Federal Substituto da Primeira Região, designada pela Portaria/Presi 
1104-217 de 29/06/2009, conforme decidido na sessão da Corte Especial Administrativa em 26/03/2009.

Com a publicação, em 12/05/2009, da Resolução 75 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre os concursos 
públicos para ingresso na carreira da magistratura em todos os ramos do Poder Judiciário nacional, deu-se, então, início à 
elaboração do regulamento e do edital de abertura do concurso.

Duas foram as novidades neste XIII Concurso: a participação do Cespe/UnB na inscrição preliminar dos candidatos 
e na primeira e segunda etapas — prova objetiva seletiva e provas discursivas, respectivamente — e a destinação de vagas 
(5%) aos candidatos portadores de deficiência.

No dia 4 de outubro realizou-se a prova objetiva seletiva, cumprindo-se a primeira etapa do concurso. 

A Secom também secretariou, em novembro, reunião da Comissão de Promoção, destinada à avaliação do parecer 
conclusivo da Corregedoria-Geral a respeito da promoção por merecimento de juiz para a vara federal de Tabatinga/AM.
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O Centro de Estudos e Apoio à Gestão Orga-
nizacional – Cenag prestou assessoramen-
to técnico ao diretor-geral da Secretaria e 

coordenou o desenvolvimento de estudos, diagnós- o desenvolvimento de estudos, diagnós-
ticos, projetos, estratégias e metodologias voltados 
para a inovação da cultura organizacional, modelo 
de gestão, processos, estrutura, sistemas normati-
vos e de informação do Tribunal.

Além disso, dentro de sua competência, o Cenag 
orientou as Seções Judiciárias da Primeira Região e pro-
moveu a articulação com as demais unidades da Secre-
taria do Tribunal, propiciando a integração e a conso-
lidação dos planos de trabalho, com base nas diretrizes 
gerais priorizadas pela administração. Compõem o Cenag 
a Divisão de Projetos Organizacionais e Apoio à Gestão, a 
Divisão de Produção Editorial e a Divisão de Serviços Grá-
ficos.

Planejamento estratégico
No 2º Encontro Nacional do Judiciário, realizado 

em 16 de fevereiro, em Belo Horizonte/MG, os tribunais 
brasileiros, sob a coordenação do Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ, traçaram dez metas a serem atingidas pelo 
Judiciário em 2009, para proporcionar maior agilidade e 
eficiência à tramitação dos processos, melhorar a qualida-
de do serviço jurisdicional prestado e ampliar o acesso do 
cidadão brasileiro à Justiça.

A primeira meta traçada foi desenvolver planeja-
mento estratégico plurianual (mínimo de cinco anos) e 
alinhá-lo aos objetivos estratégicos do Poder Judiciário, 
com aprovação no Tribunal Pleno ou Órgão Especial de 
cada Tribunal. Dessa forma, o Cenag desenvolveu as se-
guintes ações, registradas no PA 4.472/2008:

videoconferências semanais com todas as Seccionais, ��
totalizando 13 programas, nos quais foram trocadas in-
formações, experiências e dúvidas, bem como transmi-
tidas determinações e conteúdos, de modo a construir 
um planejamento estratégico integral, fundamentado na 
realidade do Tribunal e de cada Seção Judiciária;

envio de 46 mensagens de orientação às Seccionais, com ��
o fim de prover uma trajetória para as Seções de como, 
quando e por que agir para a elaboração do planejamen-
to estratégico;

planejamento de videoconferências conjuntas da Presi-��
dência e Corregedoria-Geral com os diretores de Foro e 
juízes federais, com o objetivo de apresentar o planeja-
mento estratégico e as necessidades para a sua elabo-
ração;

coordenação e preparação para a designação dos Co-��
mitês Institucionais do Tribunal e das Seccionais para a 
elaboração do planejamento estratégico da Primeira Re-
gião;

elaboração do mapa e do planejamento estratégico ��
da Primeira Região, no qual estão registrados a visão, 
os valores, as diretrizes, os objetivos organizacionais, os 
indicadores, as metas e os programas para o período de 
2010 a 2014, aprovados na sessão de 10/12/2009 da Cor-
te Especial Administrativa, disponível em https://www.
trf1.jus.br/Institucional/Planejamento/index.php.

Com a edição da Resolução/Presi 600-27 de 
17/12/2009, o TRF 1ª Região cumpriu a primeira meta de 
nivelamento, bem como as determinações da Resolução/
CNJ 70/2009, que regulamenta o planejamento e a gestão 
estratégica no âmbito do Poder Judiciário, e da Resolução/
CJF 69/2009, que expressa as diretrizes para a elaboração 
do planejamento estratégico da Justiça Federal.

Realinhamento administrativo
A Lei 11.416/2006, que dispõe sobre as carreiras 

dos servidores do Poder Judiciário da União, criou a Gra-
tificação de Atividade Externa – GAE, devida a todos os 
servidores ocupantes do cargo analista judiciário – espe-
cialidade: executante de mandados que estejam no exer-
cício das atribuições do cargo.

Segundo essa Lei, a GAE é incompatível com a per-
cepção de função comissionada. Todavia, até dezembro 
de 2008, todos os executantes de mandados da Primeira 
Região recebiam funções: os servidores do Tribunal eram 
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da que já funciona na Corregedoria-Geral para a primeira 
instância e em outras cortes de Justiça.

Divisão de Engenharia e Manutenção: significativo 
reforço da área, com a criação de duas novas Seções: de 
Obras Civis e de Orçamento Técnico (criação de funções 
comissionadas, tendo em vista a abrangência e a diversi-
dade dos serviços prestados).

Comissão Permanente de Sindicância e Proces-
so Administrativo Disciplinar: criação de uma comissão 
permanente para a realização de atividades de caráter 
obrigatório, definido pela Lei 8.112/1990, tendo em vista 
a possibilidade e a conveniência de destacar servidores 
exclusivamente para tais incumbências, que poderão par-
ticipar de cursos específicos e constantes, aprimorando e 
agilizando os serviços.

Recomposição das funções FC-05 da área adminis-
trativa do Tribunal, rebaixadas para FC-04 pela Resolução/
Presi 22/2002.

Na primeira instância

Equiparação da estrutura das varas de JEF com as 
demais varas federais.

Criação de diretorias de núcleo para as coordena-
ções dos JEFs, para as secretarias das Turmas Recursais e 
para as Subseções Judiciárias que possuem duas ou mais 
varas.

Criação de quadro de funções para os JEFs autôno-
mos e adjuntos das Subseções Judiciárias.

No Tribunal e na primeira instância

Criação do Serviço de Atividades Destacadas – 
SAD. Esse serviço já existe nos JEFs das Seções Judiciárias 
dos Estados da Bahia e de Minas Gerais. O SAD é forma-
do por um grupo de servidores, devidamente comissio-
nados, para atuarem em áreas diversas. Caracteriza-se, 
principalmente, pela mobilidade e flexibilidade na ges-
tão de pessoal, mediante a possibilidade de movimentar 
as equipes de trabalho para a realização de atividades 
específicas — como participação em grandes projetos 
— e/ou temporárias — como reforço em mutirões da 
área.

remunerados com FC-04 e os da primeira instância com 
FC-05. 

Em consequência da integralização do plano de 
cargos, essas funções comissionadas foram desocupadas 
no mês de dezembro. Dessa forma, abriu-se a possibilida-
de de reorganizar a estrutura administrativa do Tribunal 
e da primeira instância, mediante a redistribuição dessas 
funções anteriormente ocupadas, reforçando-se a estru-
tura administrativa de muitas unidades, ora reduzindo a 
pressão provocada pelo excesso de demanda, ora melhor 
remunerando e valorizando profissionais que, muitas ve-
zes, atuam no limite laboral. Assim, sob a orientação da 
Presidência, o Cenag desenvolveu estudos e comparati-
vos e preparou a proposta de realinhamento, aprovada 
pelo Plenário na sessão de 12/03/2009 e regulamentada 
pelas Resoluções Presi 600-7 de 13/03/2009 (Tribunal) e 
600/8 de 13/03/2009 (primeira instância). Embora distan-
te do ideal, essa reestruturação refletiu as possibilidades 
imediatas do Tribunal, adstritas às disponibilidades orça-
mentárias da Primeira Região. 

Principais alterações efetuadas no 
realinhamento administrativo

No Tribunal

A Secretaria de Programas e Benefícios Sociais 
passou a denominar-se Secretaria de Bem-Estar Social – 
Secbe: a estrutura organizacional foi totalmente amolda-: a estrutura organizacional foi totalmente amolda-
da ao planejamento estratégico da unidade, visando dar 
maior dinamismo às atividades priorizadas e aprimorar 
serviços que já vinham sendo realizados.

Universidade Corporativa: foi criada a Seção de 
Apoio à UniCorp, com duas funções comissionadas, para 
dar maior impulso às atividades, considerando-se sua im-
portância para a máxima utilização dos recursos para a 
capacitação e o aprimoramento de que dispõe a Primeira 
Região, bem como as crescentes necessidades das Seções 
e, principalmente, das Subseções Judiciárias.

Ouvidoria administrativa: foi criada a Seção de 
Apoio à Ouvidoria Administrativa, que é um embrião para 
a criação da ouvidoria judicial do Tribunal — a exemplo 
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Virtualização de processos

Processo Judicial Digital – e-Jur

Um dos projetos de maior relevância iniciados 
em 2009 foi o Processo Digital da Primeira Região – e-Jur, 
fruto de compromisso firmado entre o Superior Tribunal 
de Justiça e os Tribunais Regionais Federais, em reunião 
ocorrida em julho de 2009, para que, a partir de janeiro de 
2010, os processos novos da Justiça Federal de 1º e de 2º 
graus, inclusive recursos, fossem distribuídos em formato 
digital, visando a atender o previsto na Lei 11.419/2006. 

Na Primeira Região, o e-Jur foi instituído por meio 
da Resolução/Presi 600-25 de 07/12/2009 e tem, desde 
02/01/2010, permitido a distribuição, visualização e ge-
renciamento de processos e recursos em formato digital, 
bem como a edição de documentos — com assinatura 
eletrônica ou certificação digital — por meio de siste-
mas judiciais já existentes. Outras funcionalidades serão 
gradativamente implementadas por meio de módulos 
adicionais que já estão em desenvolvimento na área de 
tecnologia da informação.

O Cenag deu integral apoio ao projeto, incumbindo-
se, entre outras contribuições, da elaboração das Resoluções, 
do Plano de Divulgação e do Plano de Treinamento do e-Jur, 
disponíveis no endereço http://www.trf1.jus.br/Processos/ 
ProcessoDigital/index.htm. 

Sistemas Integrados de Gestão da Justiça 
Federal – Sigjus

Outro grande projeto eleito pela atual administra-
ção, em parceria com os demais TRFs e com o CJF, é o 
Sistemas Integrados de Gestão da Justiça Federal – Sigjus, 
que tem o objetivo de unificar os sistemas organizacio-
nais da administração da Justiça Federal. 

A situação atual mostra, nas cinco regiões da Justi-
ça Federal, sistemas não compartilhados, com linguagens 
distintas, o que demonstra falta de unidade na adminis-
tração e gera dificuldades para obtenção de informações 
gerenciais imprescindíveis a uma gestão eficiente e eficaz.

Com a unificação/interação dos sistemas, o CJF, 
como órgão central, e os demais TRFs e Seções Judiciárias 

terão, cada um em sua área de competência, uma visão 
panorâmica do desempenho das unidades administrati-
vas vinculadas.

O Cenag coordenou a participação do Tribunal 
nesse projeto, formando uma equipe de servidores desig-
nados e de especialistas nas áreas envolvidas. Essa equipe 
mapeou 229 processos de trabalho das áreas de admi-
nistração geral, de recursos humanos, de estatística, de 
controle interno, de magistratura, da Corregedoria e de 
Planejamento, Orçamento e Finanças. Estima-se que até o 
final do projeto sejam mapeados cerca de 400 processos.

Encerrada a fase de mapeamento, cada processo 
tem sido analisado e discutido em videoconferências, 
com a participação de representantes do CJF e dos TRFs, 
para validação de uma versão final, unificada nacional-
mente.

A uniformização dos processos de trabalho na Jus-
tiça Federal permitirá a unificação de sistemas informati-
zados das cinco regiões e do CJF, proporcionando grande 
economia no desenvolvimento, aquisição e manutenção 
dos sistemas utilizados pela Justiça Federal. Neste senti-
do, já está sendo licitado pelo CJF o sistema Gestão de 
Pessoas que atenderá às áreas de recursos humanos e da 
magistratura.

O intercâmbio de informações entre CJF e TRFs 
tem trazido ótimos frutos, como a integração entre pes-
soas, troca de experiências e de boas práticas, as quais, 
independendo da aquisição de novos sistemas, estão sen-
do, desde logo, disseminadas e implantadas na Primeira 
Região.

Propostas de ampliação do quadro de 
pessoal

Área meio

Desde a organização da Justiça Federal pela Cons-
tituição Federal de 1988, o TRF 1ª Região e suas Seções e 
Subseções Judiciárias receberam poucos incrementos de 
pessoal, estando seus quadros subdimensionados para as 
inúmeras demandas. Atualmente, a carência de pessoal 
em todos os segmentos é crônica.
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Ao longo dos anos, diante da impossibilidade de criação de novos cargos, cuja competência é exclusiva do Poder 
Legislativo, foi transferido à área fim pessoal da área administrativa, com grande prejuízo às atividades da área meio.

Além dessas migrações de servidores, o Tribunal e as Seções Judiciárias ressentem-se do engessamento do qua-
dro funcional. No ano 2000, a composição do Tribunal foi ampliada de 18 para 27 desembargadores federais sem qual-
quer reforço para a área administrativa. Em 2003, foram instaladas 59 varas criadas pela Lei 10.772/2003, novamente sem 
se contemplar a área administrativa. Recentemente, a Lei 12.011/2009, que criou 230 varas federais a serem instaladas em 
todo o país, também não criou cargos para a área meio.

Por essa razão e em atendimento à solicitação do CJF contida no Ofício 2009020500/CG, de 17/11/2009, foi desen-
volvido estudo e encaminhada àquele Conselho proposta para ampliação do quadro permanente de pessoal da Justiça 
Federal da Primeira Região — área meio — da primeira e da segunda instâncias, conforme o quadro a seguir.

Quadro 103  
Proposta de ampliação do quadro de pessoal da Justiça Federal da Primeira Região – área meio

Cargo 
efetivo Situação Tribunal  

(1 un.)
Seções Judiciárias  

(14 un.)
Subseções Judiciárias  

(42 un.)
Total 

(57 un.)

Analista 
judiciário

Atual 57 327 66 450

Necessário 242 1.302 279 1.823

Acréscimo 185 975 213 1.373

Técnico 
judiciário

Atual 274 809 108 1.191

Necessário 632 2.157 348 3.137

Acréscimo 358 1.348 240 1.946

Auxiliar 
judiciário

Atual 23 32 – 55

Necessário 23 32 – 55

Acréscimo – – – –

Total geral

Atual 354 1.168 174 1.696

Necessário 897 3.491 627 5.015

Acréscimo 543 2.323 453 3.319

Área de tecnologia da informação e comunicação – TIC
A necessidade de uma quantidade mínima de servidores nas áreas de tecnologia da informação e comunica-

ção – TIC dos órgãos da administração pública federal foi apontada pelo Tribunal de Contas da União, no Acórdão/TCU 
1.603/2008-Plenário, para se evitar que ações críticas ou estratégicas de TIC sejam delegadas a pessoal terceirizado em 
função da ausência de quadro mínimo. 

Em resposta, o CNJ editou a Resolução 90, de 29/09/2009, na qual determinou, em seu art. 2º, que cada Tribunal 
deve constituir quadro permanente de profissionais da área de TIC, substituindo, gradativamente, a força de trabalho 
terceirizada que realize funções e atividades relacionadas aos serviços de tecnologia da informação e comunicação.

Analisando-se os critérios definidos pelo CNJ para ampliação do quadro permanente de pessoal das áreas de TIC, 
constatou-se que o TRF 1ª Região alcança as maiores classificações de demanda e de porte definidas na referida Resolu-
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Transparência em Números
A Lei Complementar 35/1979, mais conhecida como Lei Orgânica da Ma-

gistratura, já determinava, em seu art. 37, que os tribunais deveriam publicar, 
mensalmente, dados estatísticos sobre a produção de cada juiz. Porém, cada tri-
bunal apresentava esses dados sem considerar as mesmas variáveis.

Com o advento da Resolução 57/2009 do CJF, que regulamentou a divul-
gação dos dados estatísticos referentes ao segundo grau de jurisdição, a Corre-
gedoria-Geral editou o Provimento 2/2009, disciplinando a conduta a ser adotada 
pelos TRFs na divulgação dos dados estatísticos de suas atividades e das ativida-
des dos órgãos judiciários de primeiro grau a eles vinculados.

O TRF 1ª Região foi o primeiro dos cinco tribunais regionais federais a 
aderir ao projeto, lançando o Sistema de Relatórios Estatísticos, uma ferramenta 
on-line de divulgação mensal das estatísticas judiciais da Justiça Federal de pri-
meiro e segundo graus.

O projeto pretende dar transparência aos tribunais no que diz respeito à quantidade de processos sob sua res-
ponsabilidade e à produtividade de seus órgãos integrantes, oferecendo à sociedade a exata dimensão do volume de 
processos que tramitam na Justiça Federal, bem como o número de julgamentos proferidos.

O Cenag, além de prestar assessoramento à Divisão de Estatística no lançamento desse sistema, preparou a publi-
cação Transparência em Números, distribuída em 13/08/2009, em cerimônia no CJF. 

ção, tanto em tecnologia como em automação, podendo ser classificado como uma megaestrutura no segmento de TIC 
do Poder Judiciário brasileiro.

O Tribunal centraliza o desenvolvimento de sistemas e a administração de uma rede que atende 14 Seções e 42 
Subseções Judiciárias da Primeira Região, diariamente utilizada por mais de 10 mil usuários internos, além dos usuários 
externos.

O parque computacional da Primeira Região conta atualmente com 9.776 estações de trabalho, todas interligadas 
à rede corporativa, nos segmentos administrativos e judiciais, e à internet.

Dessa forma, foi encaminhada ao CJF, em dezembro de 2009, proposta de ampliação da área de TIC da Primeira 
Região, que objetiva substituir os terceirizados, estagiários e requisitados que hoje atuam nessa área, com a solicitação 
de criação de 433 cargos, conforme o quadro a seguir.

Quadro 104  
Proposta de ampliação do quadro de pessoal da Justiça Federal da Primeira Região 

Área de tecnologia da informação e comunicação

Órgão
 Acréscimo proposto por cargo

Acréscimo necessário por órgão
Analista judiciário Técnico judiciário

TRF 91 207 298

Seções Judiciárias 2 47 49

Subseções Judiciárias – 86 86

Total do acréscimo para Primeira Região – TIC 433
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Subsídios para o CJF sobre localização das novas varas federais
A Lei 12.011, de 04/08/2009, dispõe sobre a criação de 230 varas federais, destinadas, precipuamente, à interio-

rização da Justiça Federal de primeiro grau e à implantação dos Juizados Especiais Federais. A lei prevê a implantação 
gradativa de 46 varas por ano entre 2010 e 2014 e cria um total de 8.510 cargos e funções comissionadas.

Segundo a lei, a localização dessas varas será definida pelo CJF, com base em critérios que identifiquem a neces-
sidade da presença da Justiça Federal. Serão levados em conta fatores como a demanda processual, a densidade popu-
lacional, o índice de crescimento demográfico, o produto interno bruto, a distância de localidades onde haja vara federal 
e as áreas de fronteiras consideradas estratégicas.

Dessa forma, o Cenag, sob orientação da Presidência, preparou um estudo para subsidiar a decisão do CJF sobre 
a localização das varas, ressaltando que a Primeira Região deve ser priorizada e peculiarmente considerada por força de 
sua grandeza e singularidades, quais sejam:

o TRF 1ª Região abrange 80% do território nacional;��

a Primeira Região é a menos interiorizada de todas as regiões da Justiça Federal;��

segundo dados da pesquisa Justiça em Números, do CNJ, a Primeira Região é a que apresenta o menor número de ma-��
gistrados federais por 100 mil habitantes: 0,54. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 2ª Região: 1,23; 
3ª Região: 0,76; 4ª Região: 1,35 e 5ª Região: 0,57. Para que a Primeira Região alcançasse o índice da Quarta Região, seria 
necessário que passasse dos atuais 378 para 949 juízes, com criação de 286 varas;

a Primeira Região abrange vastas áreas que há décadas são alvos de intenso e desordenado povoamento, além do atual ��
interesse pelo agronegócio, como ocorre no Acre, sul do Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia, resultando em gran-
des e constantes conflitos agrários, que são da competência da Justiça Federal;

a Primeira Região abrange vários e complexos biomas, entre eles o amazônico, o cerrado, a caatinga e o pantanal, todos ��
gerando inúmeras e complexas demandas judiciais decorrentes da intensa e constante agressão humana e industrial; 

importante tem sido a intervenção da Justiça Federal no combate ao desmatamento da Amazônia Legal, na proteção dos ��
parques ambientais federais (dos 64 parques nacionais existentes no país, 42 estão na Primeira Região), na fiscalização da 
exploração mineral, cujas maiores áreas estão na Primeira Região e — talvez o ponto mais importante para o desenvol-
vimento da humanidade — na proteção dos mananciais de água doce, com as maiores bacias hidrográficas do Brasil na 
Primeira Região;

dos 16.886 km de fronteira terrestre, quase 13.000 km estão sob jurisdição da Primeira Região, sendo certo que é justa-��
mente nesta imensa faixa de 150 km ao longo da fronteira terrestre que mais fortemente se faz necessária a presença 
do Estado brasileiro, pois ali ocorrem constantes conflitos em torno das riquezas naturais e minerais, além de todos os 
problemas relativos aos crimes transnacionais, como contrabando, tráfico de drogas, de armas e até de pessoas;

o Distrito Federal, que está na Primeira Região, é Foro nacional da União (art. 109, § 2º, da CF), sendo opção para todo brasi-��
leiro que venha a litigar contra a União. Mais de 60% das ações mandamentais contra autoridades federais são impetradas 
na Seção Judiciária do Distrito Federal, além da maior parte das ações coletivas e de improbidade administrativa.
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Diário eletrônico
Autorizado pela Lei 11.419/2006, o Diário da Justiça Federal da Primeira Região – e-DJF1, meio oficial de publicação 

de atos judiciais e administrativos da Justiça Federal da Primeira Região em formato eletrônico, foi implantado de forma 
gradativa, por meio da Resolução/Presi 600-011 de 04/10/2007.

A primeira edição foi veiculada, em 08/10/2007, pela Seção Judiciária do Estado de Rondônia, como projeto-
piloto. O TRF lançou seu caderno em 31/10/2007, também em fase de teste. A implantação definitiva dos cadernos 
eletrônicos de toda a Primeira Região foi efetuada em setembro de 2008.

Desde sua implantação, o e-DJF1 apresentou várias dificuldades internas, como o grande volume de publicações 
e a falta de recursos tecnológicos para a automatização de sua produção e disponibilização. Houve também dificuldades 
externas, como, por exemplo, o extenso arquivo formado pelo agrupamento das matérias, que dificultava a consulta dos 
usuários, principalmente daqueles que utilizam conexão discada à internet.

Assim, buscando oferecer ao usuário um acesso cada vez mais veloz e eficiente às informações constantes do 
e-DJF1, foi firmado em 07/07/2009 acordo de cooperação técnica entre a Imprensa Nacional e este Tribunal, visando à 
consolidação, edição, disponibilização e publicação do e-DJF1 por aquele órgão. Dessa forma, a partir de 05/10/2009, 
todos os atos judiciais e administrativos da Primeira Região — Tribunal, Seções e Subseções Judiciárias — constantes do 
e-DJF1 foram editados, disponibilizados e publicados exclusivamente pela Imprensa Nacional.

A maior vantagem encontrada para a celebração do acordo pelo TRF 1ª Região foi o fato de a Imprensa Na-
cional possuir infraestrutura tecnológica apropriada para abrigar e publicar de forma eficaz e automatizada diversos 
arquivos, independentemente de seu tamanho.

Durante a fase de transição, o Cenag realizou o primeiro treinamento por videoconferência na Primeira Região, 
com todo o material enviado aos interessados por meio eletrônico. Dessa forma, todas as 14 capitais foram treinadas no 
sistema de envio de matérias à Imprensa Nacional (sistema Incom), sem a necessidade de deslocamento da equipe de 
informática nem da equipe a ser treinada.

Regulamentação da convocação de juízes
O art. 4º da Lei 9.788, de 19/02/1999, autorizou expressamente a convocação de juízes para atuarem no Tribu-

nal, em número equivalente ao de desembargadores, nos termos de resolução a ser editada pelo CJF, que regulamen-desembargadores, nos termos de resolução a ser editada pelo CJF, que regulamen-, nos termos de resolução a ser editada pelo CJF, que regulamen-
tou o dispositivo por intermédio da Resolução 210, de 30/06/1999, no que foi seguida por este Tribunal com a edição 
da Resolução 9 de 06/06/2000, alterada pela Resolução 3 de 09/02/2001 e 600-22 de 05/08/2005.

Com o advento da Emenda Constitucional 45/2004, foi criado o CNJ, com atribuições de controle administrativo 
sobre o Poder Judiciário, o qual editou a Resolução 17, de 19/06/2006, que determinou que a convocação de juízes para 
atuar em segundo grau deveria obedecer a critérios objetivos no procedimento de escolha. O TRF 1ª Região, então, 
adaptou sua regulamentação por intermédio da Resolução/Presi 600-10 de 22/11/2006, observando as determinações 
de ambos os Conselhos.

O CNJ, entretanto, recentemente editou a Resolução 72, de 31/03/2009, regulamentando pormenorizadamente 
a convocação de juízes no âmbito dos tribunais estaduais e federais. No mesmo dia, o CJF também expediu a Resolução 
51, tratando exatamente do mesmo assunto e revogando a Resolução 210/1999. Ambos os Conselhos determinaram a 
adequação das normas dos Tribunais, inclusive nos seus regimentos internos. Diante disso, o Cenag desenvolveu estudos 
e comparativos e preparou minuta de resolução para regulamentar a convocação de juízes, a ser apresentada à Corte 
Especial Administrativa para deliberação.
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Propostas de regulamentação para o Tribunal e Seções e Subseções Judiciárias
No cumprimento de suas competências regulamentares, o Cenag realizou estudos para a elaboração e padroni-

zação de instruções normativas, resoluções e portarias, entre as quais se destacam:

Portaria 600-60 de 10/03/2009 – utilização e con-��
trole dos sistemas de telefonia fixa e móvel, no 
âmbito do TRF 1ª Região.

Instrução Normativa 1.701, de 30/04/2009 – obri-��
gatoriedade da utilização do Glossário de Termos 
de Tecnologia da Informação, no âmbito da Pri-
meira Região.

Portaria 600-255 de 29/07/2009 – instituição de ��
Comissão para elaboração do Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação.

Portaria 600-271 de 01/10/2009 – instituição de ��
Comissão Local de Resposta a Incidentes de Se-
gurança da Informação da Justiça Federal da Pri-
meira Região – CLRI.

Portaria de 01/10/2009 – instituição de Comissão ��
Local de Segurança da Informação da Justiça Fe-
deral da Primeira Região – CLSI.

Portaria 600-342 de 04/11/2009 – padronização ��
da codificação para cadastramento no Correio 
Eletrônico do Tribunal, Seções e Subseções Judi-
ciárias da Primeira Região.

Portaria 600-355 de 11/11/2009 – instituição do ��
Comitê Regional para elaboração e integração do 
Planejamento Estratégico da Primeira Região ao 
Planejamento Estratégico da Justiça Federal.

Portaria 630-388 de 30/11/2009 – instituição do ��
grupo de trabalho para desenvolvimento do Pro-
cesso Digital na Primeira Região.

Resolução 600-26 de 07/12/2009 – acesso às pe-��
ças digitais da consulta processual e o recebimen-
to de petição, por meio eletrônico, no âmbito da 
Primeira Região.

Resolução 600-27 de 17/12/2009 – aprovação ��
do Plano Estratégico para 2010/2014 da Justiça 
Federal da Primeira Região.

Produção editorial
O avanço da tecnologia, em softwares e equipamentos, e o desenvolvimento das competências dos servidores 

permitiram que fossem atendidas as crescentes exigências do Tribunal no que se refere à agilidade e à qualidade dos 
trabalhos realizados na área de produção editorial.

A seguir, alguns projetos que se destacaram durante o exercício.

Presidentes do TRF 1ª Região – 1989-2009�� : traz os currículos 
e discursos dos magistrados que presidiram a Corte;

A Constituição no atual entendimento dos Tribunais Federais�� : 
cada dispositivo da Constituição é ilustrado com o en-
tendimento mais recente dos Tribunais Federais;
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I Jornada de estudos de direito processual penal�� : reúne arti-
gos jurídicos publicados pelos magistrados participantes 
do encontro de juízes federais realizado em Cuiabá/MT, 
em dezembro de 2008; 

I Jornada de direito tributário da Escola de Magistratura ��
Federal da Primeira Região: reúne artigos jurídicos publi-
cados pelos magistrados participantes do encontro de 
juízes federais realizado em maio, na sede da Escola;

Argumento�� : artigos doutrinários sobre direito administra-
tivo e direito ambiental de autoria de magistrados par-
ticipantes do X Encontro de Juízes Federais da Primeira 
Região; 

Calendário 2010�� : abordando o tema “artesanato”, destaca, 
em cada mês, a produção cultural de um estado da Pri-
meira Região;

Cartilha semente cidadã�� : 

explica o papel da Justiça Fe-
deral de primeiro e segundo 
graus e traz esclarecimentos 
sobre o acesso ao Poder Ju-
diciário, seu funcionamento, 
composição e organização; 

Relatório de atividades 2008�� ; 

Agenda 2010�� : 

edição especial, conten-
do frases, fotos e citações 
selecionados pela Divisão 
de Produção Editorial e 
TRF Socioambiental alusi-
vos à Primeira Região e às 
regiões hidrográficas do 
Brasil;
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Boletim de Serviço�� : publicação eletrônica diária destinada à divulgação oficial dos atos administrativos do Tribunal.

Produções editoriais que envolveram criação de arte, programação visual e revisão de texto na confecção de 
folhetos, cartazes, capas, convites, logomarcas, certificados, diplomas etc.:

solenidades de posse, inaugurações, exposições no espaço cultural;��

Festa junina e de  ��
encerramento do ano;

Missal: livro de orações e cânticos da Missa de Natal ��
2009;

O quê do mês;��

Série Insignes 22: Discurso de posse do desembargador ��
federal Souza Prudente na Vice-Presidência do Tribunal;

TRF Socioambiental;��

e-Jur – Processo Digital da Primeira Região; ��

Encontros de juízes federais, palestras e ciclos de confe-��
rências;

Semana da Saúde do Coração;��

culto ecumênico de ação de graças pelo encerramento ��
do ano;

Revista do TRF 1ª Região (janeiro a março de 2009);��

cartões pessoais de visita de magistrados e servidores;��
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Registrem-se ainda os serviços prestados na revisão digital, atividade que, desvinculada do processo de produção 
editorial propriamente dito, destina-se à revisão de documentos administrativos, sobretudo portarias, ofícios e resolu-
ções, recebidos eletronicamente de diversas áreas do Tribunal.

Serviços gráficos
Em 2009, a exemplo dos anos anteriores, houve considerável aumento da demanda por serviços gráficos. Sensi-

bilizada com a situação, a atual administração do Tribunal envidou esforços para adquirir uma máquina impressora de 
quatro cores que, ao final deste ano, contribuiu significativamente na melhoria da qualidade e na celeridade do atendi-
mento.

O aumento do número de impressos em policromia, que sempre implicou grande esforço da equipe para a ma-
nutenção do bom atendimento, ora está sendo compensado com os modernos recursos tecnológicos do novo equipa-
mento.

A mudança da Gráfica para novo endereço, agora funcionando em prédio próprio, em muito contribuiu na me-
lhoria funcional da unidade. Em uma área mais espaçosa, arejada e projetada inclusive para novos investimentos, o apro-
veitamento do espaço físico está muito mais adequado à saúde funcional e à melhoria da produção.

Nova máquina impressora adquirida para atender o crescimento da demanda 
por serviços gráficos no TRF 1ª Região.

Mês da Criança;��

Fo
to

: H
el

i S
ob

ra
l

Corrida da Justiça e ��
Cidadania: realizada em 
dezembro, em Uberlândia, 
pela Justiça Federal, pela 
Associação dos Servidores 
do Judiciário Federal e pelo 
Ministério Público da União.
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Quadro 105 
Principais serviços gráficos realizados

Demonstrativo de serviços Quantidade

Periódicos

Revista Destaque 27.500

Revista TRF 14.300

Índice da Revista TRF 1.300

Cartaz Revista TRF 3.300

Revista Eletrônica – SJDF 700

Meta 2*

Cartaz Meta 2 30.000

Fôlder Meta 2 90.000

Cartilha Meta 2 15.000

Etiqueta Meta 2 3.000.000

Adesivo de identificação Meta 2 40.000

Outras publicações

Capas para processos 137.300

Capas plásticas 500

Fôlderes 2.810

Pastas 1.600

Convites 22.830

Etiquetas diversas 279.480

Cartazes diversos 2.623

Certificados 2.100

Confecção de diploma 110

Receituário médico Dimap 400

Cartões de marcação de assento 1.280

Cartões Dia do Servidor Público 1.200

Diário da Criança – formulário 1.200

Marcador para identificação de peças processuais 309.000

Comprovante de presença – formulário 300

Transparência em Números – manuais 150

Transparência em Números – livros 50

Adesivos (higienização das mãos) 500

Revista I Jornada de Estudos de Direito Processual Penal 700

Revista Esmaf 700

Capas para processos 137.300

Capas plásticas 500

Livreto Novo Estatuto da Esmaf 500

Cartilha Projeto Semente Cidadã 600

Marcador de processo 8.100

Refilamento Cartões de visita 2.970

* O material impresso para o Meta 2 foi financiado pelo CNJ para distribuição em todo o país.
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A Secretaria Judiciária – Secju, responsável pela 
coordenação das atividades cartorárias do 
Tribunal, implantou várias melhorias em 

2009, entre as quais se destaca a modernização dos 
procedimentos das coordenadorias processantes e 
do setor de protocolo e distribuição.

A modernização do sistema de cadastro de repre-
sentantes de advogados, regulamentada pela Portaria/
Presi 600-17 de 27/01/2009, e a criação de um formulário 
padronizado tornaram mais eficiente o controle das auto-
rizações conferidas por advogados a estagiários e outros 
prepostos, garantindo maior segurança na retirada dos 
autos em carga e na extração de cópias e maior controle 
das retiradas e devoluções de autos.

Destaca-se também a criação do Sistema de Con-
trole de Mandados – Siman, que possibilita a confecção 
dos mandados expedidos pelas coordenadorias proces-
santes em formulário digital padronizado e o acompa-
nhamento e a distribuição eletrônica dos mandados aos 
oficiais de justiça da Corte.

Todas as coordenadorias processantes, por meio 
de rotina específica do sistema Juris, realizaram o inventá-
rio do acervo, o que permitiu a identificação e a correção 
de eventuais problemas referentes à localização e à tra-
mitação dos processos. Esse inventário possibilita, ainda, 
a emissão de um eficiente relatório mensal de estatística 
da coordenadoria.

Tabelas processuais unificadas
Tal como no ano anterior, a Secju participou 

ativamente do Comitê Gestor de Tabelas do Conselho 
da Justiça Federal – Cogetab, como representante do 
TRF 1ª Região, contribuindo para a compatibilização da 
Tabela Única de Movimentação Processual – Tump, do 
Conselho da Justiça Federal com a nova Tabela de Mo-
vimentos Processuais instituída pela Resolução 46, de 
18/12/2007, do Conselho Nacional de Justiça. A Tump 
é a única tabela ainda pendente de implantação na Pri-
meira Região. 

Gestão do sistema Juris
Em parceria com a Divisão de Sistemas Judiciais – 

Disij, da Secretaria de Tecnologia da Informação – Secin, a 
Secju, gestora do sistema Juris, desenvolveu um trabalho 
de acompanhamento das demandas de alteração do sis-
tema apresentadas pelos usuários, orientando a Disij nas 
questões jurídicas, sobretudo na priorização dos projetos 
referentes à padronização e ao aperfeiçoamento do siste-
ma, que refletem diretamente na melhoria da prestação 
jurisdicional.

Ainda no tocante à gestão do sistema informati-
zado do segundo grau, por iniciativa da Secju, foi criada 
a Comissão de Acompanhamento e Padronização do Sis-
tema Juris (Portaria/Presi 600-170 de 01/06/2009), com-
posta por representantes dos gabinetes da Presidência, 
Vice-Presidência, das oito Turmas da Secretaria Judiciária 
e da Divisão de Sistemas Judiciais.

Essa comissão estreita o diálogo entre os gabine-
tes, a Secin e a Secju, iniciando um inédito trabalho con-
junto de modernização e padronização do sistema Juris.

Despachos da Presidência
Foram proferidos 137 despachos, com conclusão 

feita pela Secju, sendo 102 assinados pelo desembargador 
federal Jirair Aram Meguerian — presidente—, 16 pelo 
juiz federal em auxílio à Presidência Lincoln Rodrigues de 
Faria (Portaria/Presi 100-110, de 23/04/2008) e, no exercí-
cio da Presidência, 18 assinados pelos desembargadores 
federais Antônio Ezequiel — então vice-presidente — e  
1 pelo desembargador federal Olindo Menezes — corre-
gedor-geral.

Inovações implementadas na 
Coordenadoria de Registros e 
Informações Processuais

Apoiada nas diretrizes da Administração e da Se-
cretaria Judiciária, a Coordenadoria de Registros e Infor-
mações Processuais – Corip desenvolveu os seguintes 
projetos.
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Projeto Integração
Esse trabalho busca a qualidade e o aprimoramen-

to dos serviços prestados aos gabinetes dos desembar-
gadores federais, adotando técnicas mais criteriosas na 
análise dos feitos. 

No intuito de criar rotinas padronizadas e melhorar 
o relacionamento entre a Corip e os gabinetes, coube à 
Divisão de Classificação e Análise de Feitos – Dianc/Corip 
acompanhar as modificações implementadas nas tabelas 
de assuntos e de classes processuais e prestar esclareci-
mentos aos gabinetes e coordenadorias processantes,  
promovendo visitas aos gabinetes para identificar neces-
sidades específicas.

Periodicamente, a Dianc realiza consultas aos sites 
eletrônicos dos Tribunais Superiores, do Conselho Na-
cional de Justiça e do Conselho da Justiça Federal para 
acompanhar as discussões e modificações introduzidas 
nas tabelas. As alterações são recebidas pela Dianc, que 
repassa as atualizações à Secju e à Divisão de Sistema – 
Disis/Secin, mantendo, assim, a fidelidade da classificação 
com os dados estatísticos.

O Projeto Integração, iniciado em agosto, ficou sob 
a responsabilidade da Dianc, que, após visitação a diver-
sos gabinetes, consulta a servidores e a desembargadores 
federais, passou a imprimir maior eficiência à análise dos 
processos e à padronização de rotinas. O simples proce-
dimento de sinalizar na capa dos autos a existência de 
pedidos urgentes, por exemplo, facilitou a triagem nos 
gabinetes.

O projeto também estreitou as relações entre a Co-
rip e os gabinetes, facilitando a comunicação e o atendi-
mento das demandas.

Central de Digitalização
A Central de Digitalização do Tribunal é uma rea-

lidade. Utiliza-se o sistema i-STJ para remessa eletrônica 
de recursos especiais admitidos e de agravos em recurso 
especial. No período de agosto a dezembro, foram reme-
tidos ao Superior Tribunal de Justiça 826 processos. 

A partir de janeiro de 2010, a Central também rea-
lizará a digitalização dos novos processos, que tramitarão 

por meio do sistema de Processo Digital – e-Jur, conforme 
acordo firmado com o Conselho da Justiça Federal.

Renovação organizacional
Foram implementadas alterações no leiaute da 

Dianc. Por meio de divisórias com vidros transparentes, 
separou-se, de um lado, o setor de análise e classificação 
de feitos originários e, de outro, o setor de análise e classi-
ficação de feitos em grau de recurso. 

Essa inovação conferiu maior tranquilidade ao am-
biente de trabalho dos dois setores, mantendo-se a intera-
ção. Cumprida a meta de produção do setor, os servidores 
passam a auxiliar os colegas do outro setor. Dessa forma, 
os propósitos de produtividade têm sido alcançados.

Além disso, mantém-se o constante aprendizado 
dos servidores, que estão sempre em rodízio, com opor-
tunidade de analisar diferentes tipos de processo a cada 
semana.

A Divisão de Informações Processuais – Diinf/
Corip, conhecida como Protocolo, recebeu um leiaute 
moderno, transparente, mais funcional e humanizado, de 
acordo com as expectativas do público externo. Um te-
levisor instalado na sala de atendimento, para transmitir 
vídeos institucionais e programas informativos do Poder 
Judiciário, tem despertado o interesse dos advogados. En-
quanto aguardam o protocolo de suas ações, assistem ao 
noticiário da Justiça.

Portal Corip
Com o objetivo de se consolidarem em um am-

biente único as informações mais requisitadas à Diinf, foi 
disponibilizado, na intranet do site do Tribunal, o Portal de 
Informações Processuais da Corip.

Certidão on-line
Um dos grandes destaques do portal da Corip é a 

emissão, via internet, da Certidão de Distribuição para Fins 
Eleitorais, instituída pela Portaria/Presi 600-276 de agosto 
de 2009. Antes da implementação dessa novidade, o reque-
rimento e a emissão das certidões dependiam da presença 
do interessado ou de representante com procuração. 
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Protocolo judicial
Gráfico 24 

Petições apresentadas no Tribunal

2005 2006 2007 2008

165.963
187.213 187.952

2009

204.131

163.992

Gráfico 25 
Petições protocoladas

178.402 petições protocoladas no Tribunal

Total: 204.131

22.864 petições recebidas pelo protocolo descentralizado

2.865 petições recebidas, por meio eletrônico, no Tribunal
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Quadro 106 
Protocolo descentralizado de petições iniciais

Seção Judiciária Total

Acre 146

Amapá 24

Amazonas 448

Bahia 2.907

Distrito Federal –

Goiás 3.035

Maranhão 496

Mato Grosso 1.212

Minas Gerais 12.619

Pará 820

Piauí 400

Rondônia 433

Roraima 67

Tocantins 257

Total 22.864

Fonte: Corip.

Quadro 107 
Processos distribuídos e registrados (por magistrado)

Desembargador federal Distribuídos Redistribuídos Registrados

Presidente – – 8.100

Tourinho Neto 1.015 43 –

Catão Alves 5.218 177 –

Assusete Magalhães 1.015 72 –

Jirair Aram Meguerian 1 – –

Carlos Fernando Mathias 1.456 47 –

Olindo Menezes 18 1 –
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Mário César Ribeiro 1.014 61 –

Luciano Tolentino Amaral 5.245 187 –

Cândido Ribeiro 997 51 –

Hilton Queiroz 1.001 29 –

Carlos Moreira Alves 5.908 12.081 –

I'talo Fioravanti Sabo Mendes 1.020 42 –

Carlos Olavo 9.521 206 –

José Amilcar Machado 9.597 90 –

Antônio Ezequiel da Silva 2 – –

Daniel Paes Ribeiro 4.060 245 –

Luiz Gonzaga Barbosa Moreira 1 – –

João Batista Moreira 4.018 270 –

Souza Prudente 827 56 –

Selene de Almeida 4.213 264 –

Fagundes de Deus 4.107 286 –

Antônio Sávio de Oliveira Chaves 4.083 33 –

Maria Isabel Gallotti Rodrigues 4.125 294 –

Maria do Carmo Cardoso 5.122 204 –

Leomar Amorim 4.981 158 –

Neuza Maria Alves da Silva 9.556 97 –

Francisco de Assis Betti 9.566 98 –

Reynaldo Fonseca 3.186 14.756 –

Ângela Maria Catão Alves 752 15.927 –

Juíza federal Mônica Sifuentes 
(conv.)

2.872 17 –

Juiz federal Osmane dos Santos 
(conv.)

3.495 100 –

Juíza federal Anamaria Resende 
(conv.)

3.944 84 –

Juiz federal Antônio Francisco 
Nascimento (conv.)

4.656 32 –

Juiz federal Itelmar R. Evangelista 
(conv.)

1.806 55 –

Total 118.398 46.063 8.100

Fonte: Diest/Corip.
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Apoio a julgamentos
Quadro 108 

Sessões realizadas no Tribunal

Órgão julgador
Seções

Ordinárias Extraordinárias Totais

Corte Especial 23 – 23

Primeira Seção 22 – 22

Segunda Seção 22 – 22

Terceira Seção 22 – 22

Quarta Seção 23 – 23

Primeira Turma 61 – 61

Segunda Turma 63 2 65

Terceira Turma 68 8 76

Quarta Turma 68 – 68

Quinta Turma 63 1 64

Sexta Turma 65 – 65

Sétima Turma 65 – 65

Oitava Turma 59 1 60

Total 624 12 636

Fonte: Secju.
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Quadro 109 
Desempenho dos órgãos julgadores

Órgão julgador Processos 
julgados

Decisões 
terminativas

Acórdãos 
publicados

Corte Especial 668 440 635

Primeira Seção 561 309 593

Primeira Turma 15.554 4.598 15.855

Segunda Turma 15.339 3.376 16.618

Segunda Seção 281 304 232

Terceira Turma 2.521 327 2.424

Quarta Turma 2.827 253 2.251

Terceira Seção 459 300 612

Quinta Turma 7.558 5.823 7.701

Sexta Turma 5.200 5.402 6.659

Quarta Seção 497 883 499

Sétima Turma 12.225 8.414 12.927

Oitava Turma 12.084 5.545 12.065

Turma Especial de Férias – – –

Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência 324 97 293

Total 76.098 36.099 79.364

Fonte: Diest.
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Quadro 110 
Outras estatísticas

Órgão julgador Pautas publicadas Atas publicadas Remetidos à Corec Baixados à origem

Corte Especial 1 1 – –

Primeira Seção 1 – – –

Segunda Seção 2 1 – –

Terceira Seção 2 1 – –

Quarta Seção 1 2 – –

Primeira Turma 65 51 2.304 14.113

Segunda Turma 69 74 2.366 14.071

Terceira Turma 68 71 248 809

Quarta Turma 68 64 335 1.817

Quinta Turma 63 65 2.145 8.777

Sexta Turma 66 58 2.561 9.122

Sétima Turma 65 65 2.428 13.223

Oitava Turma 60 42 6.349 9.407

Total 531 495 18.736 71.339

Fonte: Secju.

Gráfico 26 
Processos distribuídos e julgados no Tribunal*
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* No total de processos julgados e decisões/
acórdãos publicados, são computados os 
julgamentos dos órgãos colegiados e as 
decisões terminativas.

 Fontes: Processos distribuídos e decisões 
publicadas: Secju; processos julgados: Diest.
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Quadro 111 
Acórdãos e decisões publicados

Órgão julgador Acórdãos publicados Decisões terminativas publicadas Total

Corte Especial 635 440 1.075

Primeira Seção 593 309 902

Segunda Seção 232 304 536

Terceira Seção 612 300 912

Quarta Seção 499 883 1382

Primeira Turma 15.855 4.598 20.453

Segunda Turma 16.618 3.376 19.994

Terceira Turma 2.424 327 2.751

Quarta Turma 2.251 253 2.504

Quinta Turma 7.701 5.823 13.524

Sexta Turma 6.659 5.402 12.061

Sétima Turma 12.927 8.414 21341

Oitava Turma 12.065 5.545 17.610

Total 79.071 35.974 115.045

Quadro 112 
Movimentação de recursos

Movimentação Quantidade 

Remetidos

ao STJ 6.129

ao STF 2.267

ao STF – e-RE 31

Recebidos
do STJ 6.332

do STF 3.312

Agravos processados 3.959

Processos sobrestados 28.284

Baixa definitiva à origem 15.998

Fonte: Corec.

Processamento de recursos

Envio eletrônico de recurso extraordinário ao 
STF – e-RE

Todos os recursos extraordinários admitidos, exce-
to os referentes a processos criminais e a processos sigilo-
sos, foram remetidos eletronicamente ao STF. Os recursos 
especiais passaram a ser remetidos eletronicamente ao 
STJ a partir de agosto.
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Quadro 113 
Recursos admitidos e não admitidos

Presidência Vice-Presidência Total

Admitidos 1.545 1.269 2.814

Não admitidos 5.260 4.137 9.397

Quadro 114 
Publicações de decisões e despachos diversos

Presidência Vice-Presidência Total

Decisões/despachos diversos 1.498 1.933 3.431

Serviços taquigráficos – Coordenadoria de Taquigrafia/Cotaq

Objetivo
Relatar as atividades desenvolvidas, apresentando 

também uma planilha que detalha as quantidades de ses-
sões e de folhas ou notas taquigráficas por sessão ou ou-
tros eventos que ocorreram neste ano e uma tabela com 
a compilação dos dados desta planilha, além de prestar 
conta do cumprimento de metas estabelecidas em 2008.

Descrição das atividades
A Cotaq participou de todas as sessões de julga-

mento realizadas neste Tribunal ou em outro órgão e 
das atividades administrativas para as quais foi convoca-
da, confeccionando e revisando as respectivas notas ta-
quigráficas. Atendeu ainda aos pedidos de degravação, 
como, por exemplo, entrevistas concedidas pelos desem-
bargadores e juízes federais.

A equipe da Seção de Som e Áudio, além de acom-
panhar todas as sessões de julgamento realizadas na Cor-
te, atendeu às solicitações de instalação de equipamento 
de som e de gravação para as aulas, cursos, palestras e 
seminários realizados no Tribunal, no Centrejufe ou em 
outro local designado, prestando apoio técnico em todos 
eles.

Para eficiência desses atendimentos, foram soli-
citados novos equipamentos de som para ampliação e 
atualização tecnológica. A maioria foi comprada e está 
em plena utilização.

A Cotaq solicitou à Informática a compra de dois 
scanners mais eficientes, para continuar o trabalho de 
digitalização do arquivo iniciado em 2008, mesmo sem 
a aprovação das cinquenta horas extras estabelecidas 
como meta para 2009, em 17 de novembro de 2008. Esses 
equipamentos ainda não foram recebidos.

Em abril foi solicitada a participação de dois servi-
dores no Congresso Internacional da Unataq – 2009, para 
representar a área de taquigrafia do Tribunal, contribuindo 
para a atualização da categoria e integração com taquí-
grafos de outros órgãos. Essa solicitação não foi atendida.

Destaca-se que foi atingida a meta estabelecida 
em 2008 referente à diminuição no prazo de entrega das 
notas taquigráficas para, no máximo, 24 horas (antes era 
de 48 horas). Atualmente, a Cotaq encaminha as notas em 
aproximadamente 12 horas e tem como meta para 2010 
o envio em tempo real, com a utilização do software de 
gravação da empresa Kenta.
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Dados quantitativos
Na tabela abaixo constam as quantidades de sessões e de folhas ou notas taquigráficas por sessão ou outros 

eventos.

Quadro 115 
Folhas ou notas taquigráficas por sessão ou eventos

Órgão julgador ou descrição do evento Folhas ou notas  
taquigráficas elaboradas Sessões ou eventos

Plenário 570 10

Corte Especial Judicial 1.089 23

Corte Especial Administrativa 1.113 25

Conselho de Administração 327 14

Primeira Seção 472 17

Segunda Seção 585 22

Terceira Seção 964 22

Quarta Seção 778 23

Primeira Turma 1.267 61

Segunda Turma 2.251 64

Terceira Turma 3.091 75

Quarta Turma 3.098 67

Quinta Turma 2.076 64

Sexta Turma 2.781 64

Sétima Turma 2.803 65

Oitava Turma 3.349 60

Turma Regional de Uniformização/ 
Turma Nacional de Uniformização

383 3

Conselho Deliberativo do Pro-Social 119 6

Comissão de Promoção de Juízes Federais Substitutos 306 4

Sessões solenes 84 5

Entrevistas e palestras  
(degravações, em número de folhas)

79 11

Depoimentos (degravação, em número de folhas) 837 100

Totais 28.422 805
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Conclusão
A Cotaq, prosseguindo no projeto de informatização, atingiu o principal objetivo almejado: implantou o envio 

eletrônico de notas taquigráficas aos gabinetes e coordenadorias dos órgãos julgadores, eliminando o uso de papel, que 
apresentava maior dispêndio, reduzindo o uso de cartuchos para impressoras, possibilitando maior economia, agilidade 
e celeridade na entrega dos trabalhos. Isso permitiu superar a expectativa de diversos anos e atingir tempo recorde na 
disponibilização das notas taquigráficas.

Em todas as aquisições e trabalhos realizados, foram observados os princípios da economicidade, agilidade, ne-
cessidade e interesse público, norteadores da administração pública.

A empresa Kenta Informática Ltda. concluiu a instalação da primeira parte do programa de áudio (PSS), treinou 
prestadores de serviços do Tribunal para operar esse programa e passou a gerenciar apenas as atualizações e as manu-
tenções eventuais. A Cotaq acompanhou a aquisição da segunda parte deste software de digitalização de arquivos de 
som, adquirido no final de 2009.

Ressalta-se que, por meio do esforço e da dedicação dos assistentes da Cotaq, foi concluída a digitalização do 
arquivo de notas taquigráficas e foram disponibilizadas para a Presidência uma sala no edifício Sede I e outras instalações. 
Essa medida visa facilitar a gestão participativa do órgão. 

A Cotaq aguarda o posicionamento da Secin quanto à promoção e segurança da guarda eletrônica destes arqui-
vos, para que seja feito o descarte.



Secor
Secretaria de Planejamento Orçamentário e Financeiro



197

Secor
Secretaria de Planejamento Orçamentário e Financeiro

Relatório de Atividades do TRF 1ª Região – 2009

A Secretaria de Planejamento Orçamentário 
e Financeiro – Secor, em conjunto com as 
unidades administrativas da Primeira Região, 

utilizou o orçamento de acordo com as respectivas 
ações de governo, procedendo ao gerenciamento, 
acompanhamento e execução dos recursos recebi-
dos, de acordo com as determinações contidas na 
Lei Orçamentária 11.897, de 30/12/2008, as diretrizes 
estabelecidas na Lei 11.768, de 14/08/2008, e com 
os parâmetros fixados na Lei Complementar 101, de 
04/05/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Como ferramenta de apoio ao cumprimento das 
atribuições da Secretaria, destaca-se a implantação do sis-
tema de controle de execução orçamentária – CEO, que 
automatizou os procedimentos de acompanhamento da 
execução orçamentária e conferiu segurança, agilidade 
e produtividade às tarefas que eram realizadas manual-
mente, como a elaboração da proposta orçamentária do 
exercício seguinte. O uso de dados armazenados reduziu 
as solicitações dirigidas às unidades do Tribunal e das Se-
ções e aproximou a proposta orçamentária às reais neces-
sidades de cada setor.

Coube a esta Secretaria administrar o orçamento 
para que fossem assegurados créditos às seguintes ativi-
dades:

pagamento das despesas com Pessoal, incluindo-se as ��
despesas de exercícios anteriores e sentenças judiciais;

pagamento de benefícios;��

pagamento de ajuda de custo para magistrados e servi-��
dores removidos;

criação de novas vagas para bolsa de estágio;��

manutenção das 194 varas federais;��

funcionamento dos Juizados Especiais Federais e realiza-��
ção dos Juizados itinerantes e de mutirões;

manutenção da estrutura física com obras e reformas nas ��
edificações existentes;

aquisição de materiais e equipamentos para as diversas ��
áreas visando a sua renovação, modernização e expan-
são;

andamento das obras e reformas com ações específicas.��

Ao longo do exercício, foram editadas resoluções 
pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ e pelo Conselho 
da Justiça Federal – CJF que afetaram a metodologia e a 
rotina do controle e da execução orçamentária, entre as 
quais se destacam: 

Resolução/CNJ 70, de 18/03/2009. Dispõe sobre o pla-��
nejamento e a gestão estratégica no âmbito do Poder 
Judiciário;

Resolução/CNJ 76, de 12/05/2009. Dispõe sobre os prin-��
cípios do Sistema de Estatística do Poder Judiciário, esta-
belece seus indicadores, fixa prazos, determina penalida-
des e dá outras providências; 

Resolução/CNJ 102, de 15/12/2009. Regulamenta a pu-��
blicação de informações alusivas à gestão orçamentária 
e financeira, aos quadros de pessoal e respectivas estru-
turas remuneratórias;

Resolução/CNJ 83, de 10/06/2009. Dispõe sobre a aqui-��
sição, locação e uso de veículos no âmbito do Poder Ju-
diciário; 

Resolução/CJF 69, de 31/07/2009. Dispõe sobre as dire-��
trizes básicas para elaboração e gestão do planejamento 
estratégico da Justiça Federal;

Resolução/CJF 72, de 26/08/2009. Estabelece as diretri-��
zes para aquisição, utilização e controle de veículos no 
âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e 
segundo graus;

Resolução/CJF 74, de 14/09/2009. Disciplina a aplicação ��
de recursos provenientes de contratos com instituições 
financeiras oficiais;

Resolução/CJF 89, de 16/12/2009. Dispõe sobre conces-��
são de diárias no âmbito do Conselho e da Justiça Federal 
de primeiro e segundo graus.
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Orçamento
Considerando-se os créditos inicialmente consignados por meio do Orçamento 2009 e os créditos adicionais, 

excluídos os valores relativos a sentenças transitadas em julgado (precatórios e requisições de pequeno valor), a Primeira 
Região foi contemplada com créditos orçamentários da ordem de R$ 1.758.699.095,80.

Quadro 116 
Orçamento aprovado para a Primeira Região

Recursos Valor (R$)

Dotação inicial 1.481.862.877,00

(+) Alterações orçamentárias 
(suplementações menos cancelamentos)

277.048.462,00

= Dotação autorizada 1.758.911.339,00

(+) Destaque recebido 64.756,80

(–) Contingenciamento –

(=) Dotação final 1.758.976.095,80

(–) Destaque concedido 277.000,00

(=) Dotação disponível 1.758.699.095,80

As alterações na Lei Orçamentária foram efetuadas 
por meio de créditos adicionais suplementares com ofe-
recimento de recursos compensatórios, obedecidos os 
limites previstos na Lei Orçamentária, destinados ao aten-
dimento das despesas com Custeios, Projetos, Pessoal e 
Encargos Sociais, conforme Portaria SOF 5, de 06/02/2009, 
Resoluções/CJF 54, de 05/05/2009; 60, de 17/06/2009; 75, 
de 22/09/2009; 77, de 22/09/2009; 81, de 19/11/2009; 82, 
de 19/11/2009; 90, de 11/12/2009; 91, de 11/12/2009, e 
95, de 18/12/2009, e Decretos de 14/07/2009, 03/08/2009, 
26/08/2009 e 19/11/2009. 

Foram concedidos, ainda, créditos adicionais acima 
do limite previsto na Lei Orçamentária, por meio das Leis 
12.047, de 9/10/2009; 12.178, de 29/12/2009, e 12.185, de 
29/12/2009.

Por força do disposto no art. 167, § 2º, da Constitui-
ção Federal, foi editada a Resolução/CJF 47, de 22/01/2009, 
que reabriu os saldos orçamentários remanescentes do 
exercício de 2008, inerentes aos créditos especiais aprova-
dos nos últimos quatro meses do exercício, no montante 
de R$ 2.965.376,52, sendo:

R$ 910.000,00 para a reforma do edifício Anexo da Seção ��
Judiciária em São Luís/MA;

R$ 1.455.376,52 para a construção de edifício Sede da ��
Justiça Federal em Vitória da Conquista/BA;

R$ 500.000,00��  para a reforma do edifício Sede da Justiça 
Federal em Paulo Afonso/BA;

R$ 100.000,00 �� para a ampliação do edifício Sede da Justi-
ça Federal em Uberlândia/MG.
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Quadro 117 
Alterações à Lei Orçamentária Anual*

Ações LOA/2009 Alterações Dotação final

Pessoal

Julgamento de causas 879.617.773 170.473.763 1.050.091.536

Pagamento de aposentadorias e pensões 157.538.876 41.356.337 198.895.213

Custeio do regime de previdência dos servidores 160.097.269 28.163.624 188.260.893

Total – Pessoal 1.197.253.918 239.993.724 1.437.247.642 
    

Benefícios

Auxílio-alimentação 44.986.320 2.129.230 47.115.550

Auxílio-transporte 206.870 – 206.870

Assistência pré- escolar 5.179.227 (200.000) 4.979.227

Assistência médica e odontológica a servidores 22.793.400 1.148.759 23.942.159

Total – Benefícios 73.165.817 3.077.989 76.243.806
    

Ações LOA/2009 Alterações Dotação final

Manutenção

Julgamento de causas (3 e 4) 140.587.834 6.468.052 147.055.886

Ações de informática 17.850.981 4.414.720 22.265.701

Assistência jurídica a pessoas carentes 9.721.959 7.654.939 17.376.898

Capacitação de recursos humanos 2.074.595 863.224 2.937.819

Total – Manutenção 170.235.369 19.400.935 189.636.304
    

Projetos

Construção do edifício Sede em Macapá/AP 4.100.000 – 4.100.000

Construção do edifício Anexo em Palmas/TO 2.200.000 220.000 2.420.000

Construção do edifício Anexo em Manaus/AM 3.889.926 130.000 4.019.926

Construção do edifício Sede em Cáceres/MT 470.000 – 470.000

Construção do edifício Sede em Rondonópolis/MT – 17.000 17.000

Reforma do edifício Anexo em São Luís/MA – 910.000 910.000

Construção do edifício Sede em Vitória da Conquista/BA 200.000 1.455.376 1.655.376

Construção do edifício Sede em Jequié /BA 200.000 (50.000) 150.000

Construção do edifício Sede em Campo Formoso/BA 500.000 (350.000) 150.000
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Construção do edifício Sede em Feira de Santana/BA 200.000 (50.000) 150.000

Reforma do edifício Sede da Justiça Federal em Paulo Afonso/BA – 600.000 600.000

Construção do edifício Sede em Juiz de Fora/MG 200.000 (200.000) –

Construção do edifício Sede em Uberaba/MG 200.000 (200.000) –

Construção do edifício Sede da Justiça Federal em Passos/MG 200.000 (62.000) 138.000

Construção do edifício Anexo da Justiça Federal em Boa Vista/RR 400.000 – 400.000

Construção do edifício Sede da Justiça Federal em Guanambi/BA 200.000 (50.000) 150.000

Construção do edifício Sede da Justiça Federal em São Sebastião do Paraíso/MG 200.000 (62.000) 138.000

Construção do edifício Sede da Subseção Judiciária de Barreiras/BA 200.000 – 200.000

Construção do edifício Sede da Subseção Judiciária de Marabá/PA 4.000.000 – 4.000.000

Ampliação do edifício Sede da Justiça Federal em Uberlândia/MG 500.000 (136.400) 363.600

Construção do edifício Sede do TRF 1ª Região 19.750.000 5.379.877 25.129.877

Modernização de instalações da Justiça Federal /Tribunal 1.280.000 882.731 2.162.731

Modernização de instalações da Justiça Federal 2.317.847 (425.500) 1.892.347

Implantação dos Sistemas Integrados de Gestão de Informação – 6.566.730 6.566.730

Total – Projetos 41.207.773 14.575.814 55.783.587

Total geral das ações 1.481.862.877 277.048.462 1.758.911.339

* Não houve contingenciamento orçamentário.

Gráfico 27 
Dotação consignada por unidade orçamentária
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Descentralização orçamentária
Foram descentralizadas as dotações orçamentárias para atender às despesas relativas à Primeira Região.

Quadro 118 
Movimentação orçamentária da Unidade Gestora 090032 – Secor*

Secor – 090032 Pessoal Benefícios Atividades Projetos Total

Dotação consignada 1.437.247.642,00 76.243.806,00 189.636.304,00 55.783.587,00 1.758.911.339,00

Destaque recebido –  – 64.756,80 – 64.756,80

Dotação consignada total 1.437.247.642,00 76.243.806,00 189.701.060,80 55.783.587,00 1.758.976.095,80

Provisão concedida 1.436.641.584,59 75.997.658,33 186.337.334,59 54.728.955,60 1.753.705.533,11

Destaque concedido – – – 277.000,00 277.000,00

Disponível 606.057,41 246.147,67 3.363.726,21 777.631,40 4.993.562,69

 Padrão Seções 
Judiciárias Pessoal Benefícios Atividades Projetos Total

P1

Amapá 19.432.893,00 1.126.382,25 2.166.671,39 4.100.000,00 26.825.946,64

Roraima 16.634.651,66 929.999,13 1.975.600,91 515.070,58 20.055.322,28

Tocantins 21.450.837,39 1.002.300,00 2.964.755,85 2.768.846,66 28.186.739,90

P2
Acre 25.702.178,74 1.852.718,05 3.012.184,94 – 30.567.081,73

Rondônia 28.775.838,52 1.519.643,84 4.561.727,23 65.380,24 34.922.589,83

P3

Amazonas 42.365.033,84 2.247.983,01 5.049.631,94 4.184.760,90 53.847.409,69

Mato Grosso 50.143.866,30 3.003.207,90 6.596.084,75 607.160,00 60.350.318,95

Piauí 48.819.800,26 2.427.985,16 5.350.398,43 142.045,83 56.740.229,68

P4
Maranhão 61.709.151,99 2.936.857,74 6.983.849,13 1.342.822,62 72.972.681,48

Pará 75.954.014,74 3.356.703,09 8.157.091,87 4.139.190,20 91.606.999,90

P5 Goiás 113.852.573,93 6.120.007,74 10.663.885,91 191.320,00 130.827.787,58

P6

Bahia 182.830.226,58 10.546.353,92 22.158.826,75 3.096.444,80 218.631.852,05

Distrito Federal 181.393.882,22 8.413.147,26 14.068.331,58 247.540,00 204.122.901,06

Minas Gerais 324.132.371,30 17.666.427,23 31.544.682,66 461.837,32 373.805.318,51

Subtotal – Seccionais 1.193.197.320,47 63.149.716,32 125.253.723,34 21.862.419,15 1.403.463.179,28

Tribunal 243.444.264,12 12.847.942,01 61.083.611,25 32.866.536,45 350.242.353,83

Total geral 1.436.641.584,59 75.997.658,33 186.337.334,59 54.728.955,60 1.753.705.533,11

* Não houve contigenciamento orçamentário.

O destaque de R$ 64.756,80 originou-se do Conselho Nacional de Justiça para ressarcimento ao TRF das despesas 
com material de divulgação da Meta 2 e planejamento estratégico nacional da Justiça Federal. O destaque concedido de 
R$ 277.000,00 destinou-se ao Comando do Exército, a fim de atender ao termo de cooperação de execução de serviços 
técnicos em arquitetura e engenharia para a obra do edifício Sede do Tribunal. 
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Gráfico 28 
Provisão orçamentária concedida
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Recebimento e distribuição dos limites financeiros
No decorrer do exercício, os limites financeiros recebidos do Conselho da Justiça Federal foram repassados às 

unidades gestoras da Primeira Região, conforme discriminado abaixo, para pagamento de todas as despesas, inclusive 
precatórios e requisições de pequeno valor.

Quadro 119 
Distribuição dos limites financeiros*

Padrão Seções 
Judiciárias

Categoria "A"  
(pessoal)

Categoria "C" 
(custeio)

Categoria "D" 
(investimento)

Categoria "E" 
(inversão) Restos a Pagar DARFs/GPS/ 

DAR/GRU Total

P1

Amapá 12.460.840,53 3.128.500,28 161.951,58 – 9.755.377,52 6.972.052,47 32.478.722,38

Roraima 11.005.224,85 2.812.806,22 493.639,28 – 1.056.142,85 5.624.914,45 20.992.727,65

Tocantins 13.779.582,88 3.990.096,49 – – 945.478,17 7.671.716,51 26.386.874,05

P2
Acre 16.666.432,06 4.578.757,09 149.708,83 – 2.602,86 9.035.746,68 30.433.247,52

Rondônia 18.534.738,41 5.865.607,68 206.405,00 – 336.120,00 10.241.100,11 35.183.971,20

P3

Amazonas 27.520.939,42 6.552.152,58 4.348.646,06 – 2.974.580,87 14.896.395,49 56.292.714,42

Mato Grosso 32.157.690,52 9.205.915,04 867.016,66 – 936.176,59 17.994.765,49 61.161.564,30

Piauí 31.512.140,02 6.850.935,09 464.135,83 – 535.782,21 17.383.73 4,23 56.746.727,38

P4
Maranhão 39.934.194,41 10.131.395,26 1.128.707,45 – 923.698,25 21.775.320,50 73.893.315,87

Pará 48.604.831,20 10.995.323,44 223.374,01 – 336.304,27 27.361.718,17 87.521.551,09

P5 Goiás 71.818.239,39 15.323.812,05 577.458,50 – 80.677,79 41.423.750,14 129.223.937,87

P6

Bahia 115.546.160,06 30.490.363,43 3.841.145,99 – 2.949.695,41 67.419.562,22 220.246.927,11

Distrito 
Federal

118.112.463,16 21.571.945,65 354.020,00 – 2.497.765,17 62.864.957,24 205.401.151,22

Minas Gerais 206.873.596,48 46.095.082,17 844.646,53 – 4.676.471,60 117.085.722,24 375.575.519,02

Subtotal – Seções 764.527.073,39 177.592.692,47 13.660.855,72 – 28.006.873,56 427.751.455,94 1.411.538.951,08

Tribunal 2.611.816.623,53 1.636.212.295,02 1.154.689,30 82.803.925,88 39.226.789,27 86.360.636,30 4.457.574.959,30

Total geral 3.376.343.696,92 1.813.804.987,49 14.815.545,02 82.803.925,88 67.233.662,83 514.112.092,24 5.869.113.910,38

* Não houve Receitas arrecadadas.

Convênios
Foram recebidos ainda dotações e limites finan-

ceiros provenientes de destaque orçamentário relativo 
ao convênio firmado entre a Secretaria do Patrimônio da 
União e a Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, no 
valor de R$ 862,60, destinado ao pagamento de despesas 
com energia elétrica do imóvel em Uberaba/MG.

Além do convênio mencionado, foi incluído no or-
çamento de 2009, na fonte 181 (recursos de convênio), o 
total de R$ 20.493.877,00, decorrente dos convênios fir-
mados entre:

a) a Prefeitura de Cáceres/MT e a Subseção Judi-
ciária de Cáceres, no valor de R$ 24.000,00, para cobrir 

despesas com a locação do imóvel que abriga aquela 
Subseção;

b) o Banco do Brasil e o Tribunal, no valor inicial 
de R$ 14.500.000,00, acrescido de crédito adicional de R$ 
5.969.877,00, proveniente da dotação não utilizada em 
2008, perfazendo R$ 20.469.877,00, destinados à aquisi-
ção de material permanente, modernização das insta-
lações, capacitação de recursos humanos, mão de obra 
de informática e de apoio administrativo, construção da 
nova sede do Tribunal. Daquele total, foram recebidos R$ 
16.000.046,64 de recursos financeiros.

O contrato firmado entre o Tribunal e a Caixa Eco-
nômica Federal, com vigência para mais de um exercício 
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financeiro, destinou valores financeiros extraorçamen-
tários para atender interesse do Tribunal, no valor de R$ 
7.363.678,40, e deu margem a que algumas Seccionais 
firmassem idênticas negociações, no montante de R$ 
3.369.588,60, assim preestabelecido:

R$ 1.266.823,60 – Seção Judiciária do Estado de Minas ��
Gerais;
R$ 260.000,00 – Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso;��

R$1.400.000,00 – Seção Judiciária do Estado da Bahia;��

Acompanhamento da execução orçamentária e financeira

R$ 282.765,00 – Seção Judiciária do Distrito Federal e ��

R$ 160.000,00 – Seção Judiciária do Estado de Rondônia. ��

Em 2009, foram executados do contrato entre o 
Tribunal e a Caixa Econômica Federal R$ 126.973,20, cor-
respondentes a dois meses de locação do edifício Dona 
Marta XVIII e R$ 915.942,76 para quitar fatura pendente 
de pagamento de serviços já efetuados pela empresa 
construtora da Sede da Subseção Judiciária de Vitória da 
Conquista/BA.

A execução do orçamento foi acompanhada e 
controlada mediante emissão de relatórios periódicos, 
que demonstram a evolução da execução orçamentária 
e financeira do Tribunal e de cada Seção Judiciária confor-
me o que foi planejado.

Foram emitidas 564 requisições de disponibilidade 
orçamentárias e 5.518 notas de movimentação de crédi-
tos, 1.715 notas de programação financeira, 1.953 notas 

de sistema, além de inúmeros documentos expedidos 
entre ofícios, memorandos, informações em processos 
administrativos e despachos via mensagens eletrônicas.

O quadro que se segue registra que a execução 
orçamentária da Primeira Região foi superior a 99,49% e 
demonstra por unidade gestora a dotação, a execução, o 
crédito não utilizado e a inscrição em Restos a Pagar.

Quadro 120 
Execução orçamentária e financeira consolidada (excluídos precatórios e RPVs)

Padrão Seção 
Judiciária Dotação final Execução Crédito não 

utilizado
Inscrição em 

Restos a Pagar
% de 

execução

P1

Amapá 26.825.946,64 26.772.997,99 52.948,65 4.618.095,16 99,80%

Roraima 20.055.322,28 19.491.120,91 564.201,37 592.508,11 97,19%

Tocantins 28.186.739,90 28.174.690,12 12.049,78 3.403.790,11 99,96%

P2
Acre 30.567.081,73 30.559.402,58 7.679,15 513.179,65 99,97%

Rondônia 34.922.589,83 34.901.855,19 20.734,64 916.065,05 99,94%

P3

Amazonas 53.847.409,69 53.607.504,98 239.904,71 1.183.619,16 99,55%

Mato Grosso 60.350.318,95 60.318.800,64 31.518,31 1.760.452,13 99,95%

Piauí 56.740.229,68 56.549.982,77 190.246,91 2.423.179,74 99,66%

P4
Maranhão 72.972.681,48 72.876.958,00 95.723,48 3.051.388,57 99,87%

Pará 91.606.999,90 91.066.816,90 540.183,00 5.910.977,91 99,41%

P5 Goiás 130.827.787,58 130.409.968,38 417.819,20 2.829.326,75 99,68%

P6

Bahia 218.631.852,05 218.621.165,59 10.686,46 6.416.755,88 100,00%

Distrito Federal 204.122.901,06 204.073.671,38 49.229,68 3.792.736,19 99,98%

Minas Gerais 373.805.318,51 372.904.052,80 901.265,71 9.548.177,35 99,76%

Subtotal – Seções 1.403.463.179,28 1.400.328.988,23 3.134.191,05 46.960.251,76 99,78%

TRF 350.242.353,83 349.365.138,05 877.215,78 44.312.964,58 99,75%

Secor – 090032 4.993.562,69 – 4.993.562,69 – –

Total geral 1.758.699.095,80 1.749.694.126,28 9.004.969,52 91.273.216,34 99,49%
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Quadro 121 
Execução orçamentária – pessoal

Padrão Seção 
Judiciária Dotação final Execução Crédito não 

utilizado
Inscrição em 

Restos a Pagar
% de 

execução

P1

Amapá 19.432.893,00 19.432.852,63 40,37 29.899,53 100,00%

Roraima 16.634.651,66 16.633.766,66 885,00 53.013,32 99,99%

Tocantins 21.450.837,39 21.449.689,40 1.147,99 14.258,06 99,99%

P2
Acre 25.702.178,74 25.702.178,74 – 18.925,95 100,00%

Rondônia 28.775.838,52 28.775.838,31 0,21 122.264,35 100,00%

P3

Amazonas 42.365.033,84 42.364.957,80 76,04 148.058,92 100,00%

Mato Grosso 50.143.866,30 50.143.866,30 – 117.918,49 100,00%

Piauí 48.819.800,26 48.819.800,26 – 965.249,96 100,00%

P4
Maranhão 61.709.151,99 61.708.170,58 981,41 161.487,67 100,00%

Pará 75.954.014,74 75.953.540,02 474,72 386.255,92 100,00%

P5 Goiás 113.852.573,93 113.548.648,62 303.925,31 469.522,47 99,73%

P6

Bahia 182.830.226,58 182.830.226,44 0,14 321.480,06 100,00%

Distrito Federal 181.393.882,22 181.378.352,74 15.529,48 590.548,63 99,99%

Minas Gerais 324.132.371,30 323.477.308,65 655.062,65 1.053.427,38 99,80%

Subtotal – Seções 1.193.197.320,47 1.192.219.197,15 978.123,32 4.452.310,71 99,92%

TRF 243.444.264,12 243.436.977,46 7.286,66 1.760.763,92 100,00%

Secor – 090032 606.057,41  – 606.057,41 – –

Total geral 1.437.247.642,00 1.435.656.174,61 1.591.467,39 6.213.074,63 99,89%

Dos R$ 1.591.467,39 constantes do crédito não utilizado, R$ 1.500.330,07 referem-se à dotação do Custeio do Re-
gime de Previdência dos Servidores Públicos Federais – CUPS, que, de acordo com a legislação vigente, não podem ser 
remanejados para atender outras despesas de pessoal e R$ 73.596,06 da dotação de inativos que também não pode ser 
utilizada devido a problemas de inversão de fonte.

Com a dotação orçamentária de Pessoal aprovada, acrescida de suplementações orçamentárias obtidas no de-
correr do exercício, foi possível pagar todas as folhas ordinárias, o adicional de qualificação previsto no Plano de Cargos 
e Salários, sentenças judiciais não transitadas em julgado, exercícios anteriores diversos, como adicional de tempo de 
serviço, substituição, serviços extraordinários, progressões funcionais. Dos passivos existentes, foi liquidado o adicional 
de tempo de serviço dos magistrados, paga quase a integralidade do remanescente dos juros dos 11,98% e parcialmente 
a parcela autônoma de equivalência dos magistrados.

As Seções Judiciárias e o Tribunal encaminharam, mensalmente, as informações referentes às despesas com pes-
soal ativo e inativo (quantitativo físico e valores pagos em regime de competência), as quais foram analisadas e conso-
lidadas pela Secor, que, em seguida, as encaminhou ao Conselho da Justiça Federal. Esses dados servem de base para a 
liberação dos repasses financeiros, para elaboração dos créditos adicionais de pessoal e definição dos limites orçamen-
tários para o próximo exercício.
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Quadro 122 
Execução orçamentária – benefícios

Padrão Seção 
Judiciária Dotação final Execução Crédito não 

utilizado
Inscrição em 

Restos a Pagar
% de 

execução

P1

Amapá 1.126.382,25 1.123.493,59 2.888,66 3.126,23 99,74%

Roraima 929.999,13 927.311,66 2.687,47 4.871,60 99,71%

Tocantins 1.002.300,00 1.000.148,24 2.151,76 288,11 99,79%

P2
Acre 1.852.718,05 1.851.752,60 965,45 – 100,00%

Rondônia 1.519.643,84 1.519.455,80 188,04 817,52 100,00%

P3

Amazonas 2.247.983,01 2.227.913,01 20.070,00 2.494,85 100,00%

Mato Grosso 3.003.207,90 3.003.207,90 – 21.880,67 100,00%

Piauí 2.427.985,16 2.416.669,77 11.315,39 1.220,39 99,53%

P4
Maranhão 2.936.857,74 2.929.533,91 7.323,83 193,20 99,75%

Pará 3.356.703,09 3.355.151,98 1.551,11 12.075,87 99,95%

P5 Goiás 6.120.007,74 6.111.771,45 8.236,29 82,98 99,87%

P6

Bahia 10.546.353,92 10.546.331,57 22,35 55.495,94 100,00%

Distrito Federal 8.413.147,26 8.409.604,73 3.542,53 25.658,09 99,96%

Minas Gerais 17.666.427,23 17.619.479,41 46.947,82 1.064.556,74 99,73%

Subtotal – Seções 63.149.716,32 63.041.825,62 107.890,70 1.192.762,19 99,83%

TRF 12.847.942,01 12.759.695,82 88.246,19 322.058,19 99,31%

Secor – 090032 246.147,67 – 246.147,67  – 0,00%

Total geral 76.243.806,00 75.801.521,44 442.284,56 1.514.820,38 99,42%

Dos R$ 442.284,56 constantes do crédito não utilizado para benefícios, R$ 20.740,84 são relativos à assistência 
médica e odontológica a servidores e seus dependentes, R$ 286.895,58 à assistência pré-escolar, R$ 42.606,47 ao auxílio-
transporte e R$ 92.041,67 ao auxílio-alimentação. Como a dotação destinada a benefícios diz respeito a despesas obriga-
tórias, não há possibilidade de serem utilizadas sobras para atender as demais necessidades.

No final do exercício, foi alterado o valor do auxílio-alimentação, passando de R$ 590,00 para R$ 630,00, tendo a 
diferença sido paga em dezembro, retroativamente ao mês de junho/2009.
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Quadro 123 
Execução orçamentária – atividades

Padrão Seção 
Judiciária Dotação final Execução Crédito não 

utilizado
Inscrição em 

Restos a Pagar
% de 

execução

P1

Amapá 2.166.671,39 2.116.651,77 50.019,62 556.754,80 97,69%

Roraima 1.975.600,91 1.815.534,23 160.066,68 420.114,83 91,90%

Tocantins 2.964.755,85 2.956.005,92 8.749,93 691.061,30 99,70%

P2
Acre 3.012.184,94 3.005.471,24 6.713,70 494.253,70 99,78%

Rondônia 4.561.727,23 4.547.391,08 14.336,15 733.813,18 99,69%

P3

Amazonas 5.049.631,94 4.835.585,68 214.046,26 829.937,27 95,76%

Mato Grosso 6.596.084,75 6.564.566,44 31.518,31 1.298.241,79 99,52%

Piauí 5.350.398,43 5.171.466,91 178.931,52 1.328.989,39 96,66%

P4
Maranhão 6.983.849,13 6.896.705,10 87.144,03 1.583.822,90 98,75%

Pará 8.157.091,87 8.027.558,35 129.533,52 1.902.861,31 98,41%

P5 Goiás 10.663.885,91 10.579.404,41 84.481,50 2.195.637,40 99,21%

P6

Bahia 22.158.826,75 22.156.382,81 2.443,94 5.416.848,80 99,99%

Distrito Federal 14.068.331,58 14.048.864,81 19.466,77 2.939.680,37 99,86%

Minas Gerais 31.544.682,66 31.345.427,42 199.255,24 6.977.535,91 99,37%

Subtotal – Seções 125.253.723,34 124.067.016,17 1.186.707,17 27.369.552,95 99,05%

TRF 61.083.611,25 60.507.925,19 575.686,06 11.287.256,99 99,06%

Secor – 090032 3.363.726,21 – 3.363.726,21 – –

Total geral 189.701.060,80 184.574.941,36 5.126.119,44 38.656.809,94 97,30%

No quadro acima, estão incluídas as ações de julgamento de causas, capacitação de recursos humanos e assistên-
cia jurídica a pessoas carentes. Do montante de R$ 5.126.119,44 não utilizados, R$ 3.140.405,16 são provenientes do con-
vênio com o Banco do Brasil, que poderão ser utilizados em 2010 mediante alteração do plano de aplicação do convênio, 
e R$ 1.985.714,28 provém de licitações frustradas no final de dezembro, sem tempo hábil para utilização da dotação, o 
que representa perda orçamentária de 1,05%. 
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A seguir serão detalhados alguns itens de relevância neste grupo de despesa.

Bolsas-estágio
No fim do exercício, foi autorizada a abertura de 28 vagas de estagiário para atender a cada um dos 14 núcleos das 

Cojefs, tendo em vista que este acréscimo estava previsto para 2010.

Por sugestão desta Secretaria, foram iniciados estudos que resultaram na aprovação da Resolução/Presi 600-28 de 
18/12/2009, a qual transfere a competência para definir os valores e quantitativos de bolsa-estágio nas Seções Judiciárias 
aos diretores de Foro. Em atendimento ao § 1º do art. 2º da norma mencionada, foi informada a cada Seccional a dotação 
prevista destinada aos estagiários e respectivo auxílio-transporte em 2010, a fim de subsidiar a decisão do dirigente.

Despesas com ajuda de custo
Foi paga a importância total de R$ 1.467.230, dos quais R$ 1.030.612 para a remoção de 25 magistrados e R$ 

436.618 para remoção de 15 servidores, visando ao pleno funcionamento das varas federais. 

Juizado Especial Federal itinerante e mutirão
Em continuação à estratégia adotada pela Cojef para o biênio 2008-2009 de diminuir o acervo processual nos 

Juizados Especiais Federais, parte da dotação destinada aos Juizados itinerantes foi remanejada para efetuar mutirão. 

A programação itinerante demandou R$ 859.731,00 e abrangeu os municípios de Plácido de Castro/AC; Humaitá e 
Borba/AM; Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Vitória do Jari e Laranjal do Jari/AP; Remanso, Pilão Arcado e Campo 
Alegre de Lurdes/BA; Governador Nunes Freire/MA; Tangará da Serra/MT; Rolim de Moura/RO; Cristalândia/TO. 

Para atender mutirões nos Juizados de Governador Valadares/MG, São Sebastião do Paraíso/MG, Palmas/TO, Te-
resina/PI, Castanhal/PA, Guanambi/BA, Imperatriz/MA e Vitória da Conquista/BA, foi descentralizado o montante de R$ 
487.352,00.

Veículos
As Resoluções 83 do CNJ, de 10/06/2009, e 72 do CJF, de 26/08/2009, estabeleceram novas diretrizes para aquisi-

ção, locação e uso de veículos.

A norma do CJF trouxe restrições a compras de alguns veículos até o completo inventário da frota existente. Foi 
encaminhada ao CJF relação da frota do Tribunal e Seções, identificando-se os usuários de veículos dos grupos A (trans-
porte do presidente, vice-presidente e corregedor do Tribunal) e B (transporte, em objeto de serviço, dos desembarga-
dores federais e dos juízes diretores de Foro e diretores de Subseção Judiciária).
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Diante das alterações nas normas, apenas no último trimestre iniciaram-se as aquisições, não sendo previamente 
aprovada pelo Conselho da Justiça Federal a compra dos veículos que não estava de acordo com o Plano Anual de Aqui-
sição homologado para o exercício. 

Vale destacar que a Seção Judiciária do Piauí adquiriu em dezembro dois veículos que não constavam do Plano 
Anual de Aquisição de Veículo 2009. A compra foi cancelada em 2010.

Quadro 124 
Aquisição de veículos

Padrão Seção 
Judiciária

Planejamento de aquisição 
do CJF

Planejamento de aquisição 
da Secor Executados

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

P1

Amapá – – – – – –

Roraima – – – – – –

Tocantins – – – – – –

P2
Acre – – – – – –

Rondônia 2 106.000,00 – – – –

P3

Amazonas 1 160.000,00 1 90.000,00 1 109.850,00

Mato Grosso 1 90.000,00 – – – –

Piauí 1 90.000,00 – – 3 138.600,00

P4
Maranhão – – – – – –

Pará 3 226.000,00 1 90.000,00 1 77.500,00

P5 Goiás 9 590.000,00 1 90.000,00 1 83.428,50

P6

Bahia 8 720.000,00 2 180.000,00 4 303.360,00

Distrito 
Federal

– – – – – –

Minas Gerais 13 598.000,00 5 230.000,00 – –

Subtotal – Seções 38 2.580.000,00 10 680.000,00 10 712.738,50

Tribunais 6 365.000,00 3 354.000,00 6 286.570,00

Total geral 44 2.945.000,00 13 1.034.000,00 16 999.308,50
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Assistência jurídica a pessoas carentes – AJPC
A estratégia adotada pelo CJF para descentralização da dotação da ação AJPC foi de distribuir o montante execu-

tado até maio de 2008 e reter o restante da dotação para prover as unidades da Justiça, conforme iam-se apresentando as 
necessidades. Todavia, no final do primeiro semestre, já não havia dotação para tal finalidade, enquanto multiplicavam-se 
os pleitos das Seções Judiciárias. Por diversas vezes, comunicaram-se as carências ao CJF, informando-se o acúmulo de 
processos para pagamento aos profissionais, bem como a lentidão e os transtornos na realização de novas perícias. No 
final de outubro, a SOF/MP encaminhou crédito adicional suplementar para suprir a ação, sendo aprovado no fim de 
dezembro e liberado para a Primeria Região o total de R$ 7.654.939,00, inscrito em Restos a Pagar, por não haver tempo 
de saldar as despesas em 2009. O valor liberado não foi suficiente para atender todas as pendências do exercício de 2009, 
restando um déficit de R$ 5.963.004,00.

Quadro 125 
Execução orçamentária – projetos

Padrão Seção 
Judiciária Dotação final Execução Crédito não 

utilizado
Inscrição em 

Restos a Pagar
% de 

execução

P1

Amapá 4.100.000,00 4.100.000,00 – 4.028.314,60 100,00%

Roraima 515.070,58 114.508,36 400.562,22 114.508,36 22,23%

Tocantins 2.768.846,66 2.768.846,56 0,10 2.698.182,64 100,00%

P2
Acre – – – – –

Rondônia 65.380,24 59.170,00 6.210,24 59.170,00 90,50%

P3

Amazonas 4.184.760,90 4.179.048,49 5.712,41 203.128,12 99,86%

Mato Grosso 607.160,00 607.160,00 – 322.411,18 100,00%

Piauí 142.045,83 142.045,83 – 127.720,00 100,00%

P4
Maranhão 1.342.822,62 1.342.548,41 274,21 1.305.884,80 99,98%

Pará 4.139.190,20 3.730.566,55 408.623,65 3.609.784,81 90,13%

P5 Goiás 191.320,00 170.143,90 21.176,10 164.083,90 88,93%

P6

Bahia 3.096.444,80 3.088.224,77 8.220,03 622.931,08 99,73%

Distrito Federal 247.540,00 236.849,10 10.690,90 236.849,10 95,68%

Minas Gerais 461.837,32 461.837,32 – 452.657,32 100,00%

Subtotal – Seções 21.862.419,15 21.000.949,29 861.469,86 13.945.625,91 96,06%

TRF 32.866.536,45 32.660.539,58 205.996,87 30.942.885,48 99,37%

Secor – 090032 777.631,40 – 777.631,40 – –

Total geral 55.506.587,00 53.661.488,87 1.845.098,13 44.888.511,39 96,68%
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A seguir, demonstram-se os R$ 1.845.098,13 cons-
tantes do crédito não utilizado:

R$ 400.000,00 referem-se à dotação do Projeto ��
Construção do edifício Anexo da Justiça Federal 
em Roraima, que teve problemas com a licitação;

R$ 17.000,00 referem-se a crédito especial apro-��
vado em dezembro para o Projeto Construção 
do edifício Sede em Rondonópolis/MT, que será 
reaberto em 2010;

R$ 328.888,00 referem-se a sobras orçamentárias ��
dos projetos arquitetônicos licitados pela Seção 
Judiciária do Estado da Bahia para as Subseções 
de Feira de Santana (R$ 12.300,00), Campo For-
moso (R$ 66.647,00), Jequié (R$ 66.647,00), Barrei-
ras (R$ 116.647,00) e Guanambi (R$ 66.647,00);

R$ 192.767,68 referem-se a sobras orçamentárias ��
dos projetos arquitetônicos licitados pela Seção 
Judiciária do Estado de Minas Gerais para as Sub-
seções Judiciárias de Uberlândia (R$ 132.767,68), 
Passos (R$ 30.000,00) e São Sebastião do Paraíso 
(R$ 30.000,00);

R$ 410.803,51 referem-se a sobras dos projetos ��
concluídos de construção da Sede em Vitória da 
Conquista/BA (R$ 0,88), reforma da Sede em Pau-
lo Afonso/BA (R$ 9.217,61), construção da Sede 
em Marabá/PA (R$ 400.872,61) e construção do 
edifício Anexo da Seção Judiciária do Estado do 
Amazonas (R$ 712,41);

R$ 432.404,39 referem-se à sobra do projeto de ��
modernização das instalações da Justiça Federal;

R$ 63.234,55 referem-se à sobra do projeto de im-��
plantação dos Sistemas Integrados de Gestão de 
Informação Jurisdicional.

Em atendimento à Resolução/CJF 16, de 
19/05/2008, que dispõe sobre a inclusão de dotações na 
proposta orçamentária anual de créditos orçamentários 
para projetos de construção, aquisição, reforma e moder-
nização de imóveis no CJF e na Justiça Federal de primei-
ro e segundo graus, a Secor, juntamente com a Divisão de 

Engenharia e Manutenção – Dieng, detalhou cada projeto 
de construção, na forma do Anexo I da norma menciona-
da, visando à emissão de parecer por parte do Colegiado 
do CJF sobre a conveniência da execução de cada projeto 
e de sua inclusão na proposta orçamentária anual. Como 
consequência, na sessão de julgamento de 29/04/2009, 
foi aprovada a execução de todos os projetos já contem-
plados na Lei Orçamentária de 2009 e em solicitação de 
créditos adicionais especiais, o que motivou a emissão de 
expediente dirigido às Seccionais da Primeira Região res-
ponsáveis pelos projetos em questão para darem anda-
mento aos devidos procedimentos.

O acompanhamento dos projetos da Primeira Re-
gião possibilitou evitar a execução daqueles em descom-
passo com o PPA e a LOA, verificar a impossibilidade de 
se executarem todos os projetos consignados na LOA de 
2009 e elaborar as solicitações de créditos adicionais su-
plementares e especiais. 

A seguir menciona-se a situação dos projetos de 
construção, reformas e desapropriações que tiveram exe-
cução.

Construção da nova sede do Tribunal
Dentro dos limites definidos para o Tribunal, foi 

alocado, inicialmente, o montante de R$ 30.000.000,00. 
Considerando-se os R$ 11.980.573,62 inscritos em Res-
tos a Pagar, obter-se-ia uma execução estimada de R$ 
41.980.573,62 para continuação da obra. Contudo, na tra-
mitação da proposta orçamentária no Congresso Nacio-
nal, o valor aprovado ficou em R$ 17.500.000,00, sendo a 
previsão do orçamento frustrada em R$ 10.250.000,00.

Em abril, foi solicitado um crédito adicional suple-
mentar de R$ 5.379.877,00, tendo como fonte de cance-
lamento as sobras orçamentárias de 2008 referentes ao 
convênio com o Banco do Brasil que geraram excesso de 
arrecadação em 2009.

Em decorrência da recomendação do TCU cons-
tante do Aviso GP-TCU 1114 e 1115, no mês de junho os 
pagamentos cessaram, a obra foi paralisada e o contrato 
cancelado.
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O Tribunal executou R$ 6.663.445,35 de Restos a Pagar de 2008 e R$ 277.000,00 da dotação do exercício que foi 
descentralizada para o Ministério do Exército para atender ao termo de cooperação para execução de serviços técnicos 
em arquitetura e engenharia visando a levantamentos da parte construída da obra, com vistas a atender ao disposto no 
item 9.3.1 do Acórdão 1617/2009 do TCU e inscreveu em Restos a Pagar R$ 24.852.877,00.

Em dezembro foi licitada a complementação da estrutura do subsolo da nova sede do Tribunal, sendo vencedora 
a empresa Tecon – Tecnologia em Construções Ltda., ao custo total de R$ 46.852.046,07.

Apesar de o Tribunal ter encaminhado, por meio da proposta preliminar de 2010, a solicitação de R$ 131.738.095,00, 
justificados como valores mínimos necessários para sequência no cumprimento do cronograma da obra, o limite definido 
foi de R$ 93.000.000,00. Ressalte-se que este valor foi negociado com a Secretaria de Orçamento Federal e o Congresso 
Nacional, significando um valor sem paralelo, na história da Justiça Federal, para atender uma única obra. Além disso, foram 
acrescidos R$ 6.880.000,00 do convênio com o Banco do Brasil, que perfazem o montante de R$ 99.880.000,00 em 2010.

Construção da sede da Seção Judiciária do Estado do Amapá

Estavam disponíveis para a execução da obra R$ 4.100.000,00 aprovados na Lei Orçamentária e ainda R$ 
9.654.173,00 inscritos em Restos a Pagar.

No decorrer do ano, foi executada a totalidade dos Restos a Pagar. Da dotação do exercício de 2009, foi liquidado 
o valor de R$ 71.685,40 e inscrito o valor de R$ 4.028.314,60 em Restos a Pagar. 

Para 2010, a dotação aprovada é de R$ 11.935.939,00. Deste valor, R$ 9.935.939 foram provenientes de emendas 
parlamentares.

Construção do anexo da Justiça Federal em Palmas/TO

Estavam disponíveis para a execução da obra R$ 2.200.000,00 aprovados na Lei Orçamentária e ainda R$ 242.715,64 
inscritos em Restos a Pagar.

No decorrer de 2009, foi executada a totalidade dos Restos a Pagar, e da dotação do exercício foi liquidado o valor 
de R$ 9.700,00 e inscritos em Restos a Pagar R$ 2.410.300,00.

O procedimento licitatório foi finalizado e o contrato assinado no valor de R$ 16.799,143, 63.

Para 2010 a dotação aprovada é de R$ 4.050.000,00, sendo que deste valor R$ 2.050.000,00 foram provenientes de 
emendas parlamentares.

Construção do anexo da Justiça Federal em Manaus/AM

Estavam disponíveis para a execução da obra R$ 3.889.926,00 aprovados na Lei Orçamentária e ainda R$ 
1.302.968,26 inscritos em Restos a Pagar. 

Em agosto foi solicitado crédito adicional no valor de R$ 130.000,00, objetivando-se a conclusão da obra.

No decorrer do período, a Seccional executou R$1.255.668,26 e cancelou R$ 47.300,00 de Restos a Pagar de 2008, 
e da dotação de 2009 foram utilizados R$ 4.019.213,59. Obra concluída.
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Construção da sede da Justiça Federal em Cáceres/MT

Estavam disponíveis para a execução da obra (parte estrutural) R$ 470.000,00 aprovados na Lei Orçamentária e 
ainda R$ 313.056,34 inscritos em Restos a Pagar.

A Seccional executou R$ 290.733,20, cancelou R$ 22.323,14 de Restos a Pagar de 2008, e da dotação de 2009 fo-
ram utilizados R$ 284.748,82 e inscritos em Restos a Pagar R$ 185.251,18.

A licitação relativa à finalização da obra foi recomendada pela Secor, tendo sido vencedora do certame a empresa 
Geotop – Construções e Terraplanagem Ltda., ao custo total de R$ 1.490.116,20. 

Para 2010 a dotação aprovada é de R$ 1.230.058,00.

Construção da sede da Justiça Federal em Rondonópolis/MT

Do total de R$ 775.592,47, inscritos em Restos a Pagar, foram executados R$ 471.525,52, cancelados R$ 12.806,83, 
restando ainda pendentes de pagamento R$ 291.260,12.

Foi aberto crédito adicional especial de R$ 17.000,00 para a conclusão da obra, o qual não foi utilizado e será 
reaberto em 2010.

Para 2010 foram incluídos na Lei Orçamentária, por meio de emenda parlamentar, R$ 100.000,00 para a constru-
ção de brises não previstas no contrato original.

Construção da sede da Justiça Federal em Caxias/MA

A obra foi concluída e, segundo informações da Seccional do estado do Maranhão, não há pendências financeiras.

Foram cancelados R$ 19.144,25 de Restos a Pagar.

Construção da sede da Justiça Federal em Imperatriz/MA

Do total de R$ 353.969,38, inscritos em Restos a Pagar, foram executados R$ 277.285,16 em 2009, restando ainda 
pendentes de pagamento R$ 76.684,22. 

Construção da sede da Justiça Federal em Vitória da Conquista/BA

No exercício de 2009, estavam disponíveis para a execução da obra R$ 200.000,00 aprovados na Lei Orça-
mentária, R$ 58.223,08 de Restos a Pagar e ainda R$ 1.455.376,00 provenientes da reabertura de crédito adicional 
especial no último quadrimestre de 2008.

O procedimento licitatório foi finalizado no mês de julho, o contrato assinado, e a obra encontra-se em andamen-
to. Foram executados R$ 52.773,13 de Restos a Pagar, e da dotação do exercício foi liquidado R$ 1.615.385,95, e inscritos 
em Restos a Pagar R$ 39.989,17.

No mês de dezembro, foram pagos, como despesas não orçamentárias, R$ 915.942,76, oriundos do contrato 
com a Caixa Econômica Federal, para suprir déficit proveniente de serviços já executados pela empresa construtora sem 
disponibilidade orçamentária. Este procedimento foi a única solução encontrada, uma vez que a Seccional deixou de 
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observar a recomendação da Secor de alterar o cronograma físico e financeiro de acordo com as disponibilidades orça-
mentárias de 2009 e trabalhar na obtenção de emendas parlamentares caso viesse a manter o cronograma em 2010. 

Para 2010, a dotação aprovada corresponde a R$ 1.237.000,00 e não se obteve nenhuma emenda parlamentar 
para reforçar a dotação.

Construção da sede da Justiça Federal em Juiz de Fora/MG
Estavam disponíveis R$ 200.000,00, provenientes de emenda parlamentar, os quais foram cancelados em virtude 

do fato de a obra já estar finalizada.

Constam ainda pendentes de pagamento Restos a Pagar no valor de R$ 22.441,58.

Construção da sede da Justiça Federal em Uberaba/MG
Estavam disponíveis R$ 200.000,00 provenientes de emenda parlamentar e R$ 455.610,38 de Restos a Pagar.

Foram executados R$ 440.539,01 e cancelados R$ 15.071,37 de Restos a Pagar, e a dotação do exercício foi cance-
lada em virtude do fato de a obra já ter sido finalizada.

Construção do anexo da Justiça Federal em Boa Vista/RR
Estavam disponíveis para este projeto R$ 400.000,00, incluídos na Lei Orçamentária por meio de emenda parla-

mentar que não foram utilizados, em virtude de problemas surgidos no processo licitatório.

Para 2010 constam R$ 1.346.831,00 para este projeto. Deste valor, R$ 200.000,00 foram incluídos por emenda par-
lamentar e ainda existem R$ 500.000,00 obtidos por emenda na ação MIJF-RR.

Construção da sede da Subseção Judiciária de Marabá/PA
Estavam disponíveis para este projeto R$ 4.000.000,00, incluídos na Lei Orçamentária por meio de emenda parla-

mentar. Deste valor R$ 120.781,74 foram liquidados e R$ 3.478.345,65 foram inscritos em Restos a Pagar.

Reforma do anexo da Seção Judiciária do Estado do Maranhão
Estavam disponíveis para a execução da reforma R$ 910.000,00, provenientes de crédito adicional especial reaber-

to no último quadrimestre de 2008. Este valor foi inscrito em Restos a Pagar.

Construção da sede da Subseção Judiciária de Feira de Santana/BA 
Estavam disponíveis para este projeto R$ 200.000,00 aprovados na Lei Orçamentária e R$ 135.993,00 de Restos a 

Pagar.

Foram executados R$ 19.633,18 e cancelados R$ 116.359,82 de Restos a Pagar, uma vez que a empresa contratada 
para elaboração do projeto arquitetônico descumpriu as cláusulas contratuais. Da dotação do exercício, foram cancela-
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dos R$ 50.000,00 para outros projetos, ficando disponíveis R$ 150.000,00 para a licitação do novo projeto arquitetônico, 
o qual foi contratado por R$ 137.700,00, e encontram-se inscritos em Restos a Pagar.

Para 2010 constam na Lei Orçamentária R$ 100.000,00 para este projeto, incluídos por emenda parlamentar.

Construção da sede da Subseção Judiciária de Campo Formoso/BA
Estavam disponíveis para este projeto R$ 350.000,00 aprovados na Lei Orçamentária e R$ 77.434,50 de Restos a 

Pagar.

Foram executados R$ 9.816,59 e cancelados R$ 67.617,91 de Restos a Pagar uma vez que a empresa contratada 
para elaboração do projeto arquitetônico descumpriu as cláusulas contratuais. Da dotação do exercício, foram cancela-
dos R$ 200.000,00 para outros projetos, ficando disponíveis R$ 150.000,00 para a licitação do novo projeto arquitetônico, 
que foi contratado por R$ 83.353,00, e inscritos em Restos a Pagar.

Para 2010 não consta dotação para este projeto.

Construção da sede da Subseção Judiciária de Jequié/BA
Estavam disponíveis para este projeto R$ 200.000,00 aprovados na Lei Orçamentária e R$ 77.434,50 de Restos a 

Pagar.

Foram executados R$ 9.816,59 e cancelados R$ 67.617,91 de Restos a Pagar, uma vez que a empresa contratada 
para elaboração do projeto arquitetônico descumpriu as cláusulas contratuais. Da dotação do exercício, foram cancela-
dos R$ 50.000,00 para outros projetos, ficando disponíveis R$ 150.000,00 para a licitação do novo projeto arquitetônico, 
que foi contratado por R$ 83.353,00, e inscritos em Restos a Pagar.

Para 2010, constam R$ 700.000,00 para este projeto, provenientes de emenda parlamentar.

Construção da sede da Subseção Judiciária de Barreiras/BA
Estavam disponíveis para este projeto R$ 200.000,00, incluídos na Lei Orçamentária por meio de emenda 

parlamentar.

Com a dotação do exercício, foi contratado o projeto arquitetônico por R$ 83.353,00 e inscrito em Restos a Pagar.

Para 2010 não consta dotação para este projeto.

Construção da sede da Subseção Judiciária de Guanambi/BA
Estavam disponíveis para este projeto R$ 200.000,00, aprovados na Lei Orçamentária.

Da dotação do exercício, foram cancelados R$ 50.000,00 para outros projetos, ficando disponíveis R$ 150.000,00 
para a licitação do novo projeto arquitetônico, que foi contratado por R$ 83.353,00, e inscritos em Restos a Pagar.

Para 2010 constam R$ 100.000,00 para este projeto, provenientes de emenda parlamentar.



Relatório de Atividades do TRF 1ª Região – 2009216216

Secor
Secretaria de Planejamento Orçamentário e Financeiro

Reforma da sede da Subseção Judiciária de Paulo Afonso/BA
Estavam disponíveis para a execução da reforma R$ 500.000,00, provenientes de crédito adicional especial reaber-

to no último quadrimestre de 2008.

Em agosto foi solicitada a abertura de crédito adicional no valor de R$ 100.000,00.

No decorrer do exercício, foram executados R$ 583.064,72 e inscritos em Restos a Pagar R$ 7.717,67.

Construção da sede da Subseção Judiciária de Passos/MG
Estavam disponíveis para este projeto R$ 200.000,000, aprovados na Lei Orçamentária.

Da dotação do exercício foram cancelados R$ 62.000,00 para outros projetos, ficando disponíveis R$ 138.000,00 
para a licitação do projeto arquitetônico, que foi contratado por R$ 108.000,00, e inscritos em Restos a Pagar.

Para 2010 não consta dotação para este projeto.

Construção da sede da Subseção Judiciária de São Sebastião do Paraíso/MG
Estavam disponíveis para este projeto R$ 200.000,00, aprovados na Lei Orçamentária.

Da dotação do exercício, foram cancelados R$ 62.000,00 para outros projetos, ficando disponíveis R$ 138.000,00 
para a licitação do projeto arquitetônico, que foi contratado por R$ 108.000,00, e inscritos em Restos a Pagar.

Para 2010 não consta dotação para este projeto.

Ampliação da sede da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG
Estavam disponíveis para a execução da obra R$ 500.000,00, aprovados na Lei Orçamentária e ainda R$ 100.000,00, 

provenientes da reabertura de crédito adicional especial no último quadrimestre de 2008.

Em agosto foi oferecido como fonte de cancelamento o valor de R$136.400,00, uma vez que não havia tempo há-
bil para se licitarem o projeto e a obra, ficando assim o total de R$ 363.600,00 para a contratação do projeto arquitetônico. 
Deste valor, foram liquidados R$ 1.200,00 e inscritos em Restos a Pagar R$ 229.632,32.

Desapropriações

Aquisição de imóvel para a Subseção Judiciária de Altamira/PA
O valor de R$ 430.000,00, inscrito em Restos a Pagar, foi pago em 2009.

Reformas e adaptações
As diversas necessidades da Primeira Região, apontadas na proposta orçamentária, foram priorizadas de acordo 

com as diretrizes estabelecidas pelo Tribunal para obras e reformas. Foram aplicados recursos na ordem de R$ 7.131.033,03 
do Projeto de Modernização das Instalações da Justiça Federal e Atividade de Julgamento de Causas. Muitas Seccionais 
tiveram a execução de obras e reformas autorizadas, mas, por motivos diversos, não utilizaram os créditos para realização 
dos serviços.
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Quadro 126 
Obras e reformas por unidade gestora

Seção 
Judiciária Local Descrição do serviço Total

Roraima
Sede da Justiça 

Federal em
Boa Vista

Serviços técnicos profissionais de engenheiro elétrico para fiscalização 
de obra de execução de instalação do sistema de distribuição de energia 
elétrica estabilizada.

11.550,00

Instalação de energia elétrica. 39.898,36

Abertura de vãos nas lajes e forros e instalações de esquadrias em alumínio 
com fechadura.

13.560,00

Instalações de divisórias para remodelação dos espaços físicos e salas dos 
terceirizados.

29.000,00

Remodelação dos espaços físicos e salas dos terceirizados. 20.500,00

Instalação de portão eletrônico – JC-181. 6.580,00

Elaboração de projeto básico de engenharia para reforma e ampliação de 
espaços físicos – JC-181.

28.090,00

Total 149.178,36

Tocantins
Sede da Justiça 

Federal em
Palmas

Reforma de pisos e adequações de ambiente do bloco 1. 15.024,88

Elaboração de projetos de modernização e adaptação dos ambientes da 
Sepce e Secla e acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços 
projetados.

1.300,00

Construção da subestação abrigada de energia elétrica de 525 kVA. 57.746,18

Elaboração de projetos para revisão/adequação e ampliação das redes 
lógica (dados e voz) e elétrica (circuitos de informática) e fiscalização da 
execução dos projetos.

9.255,69

Pintura predial. 61.191,82

Execução de cabeamento estruturado e elétrico para informática com 
fornecimento de materiais.

161.591,97

Reforma predial e adequação de ambientes. 42.736,02

Total 348.846,56

Rondônia
Sede da Justiça 

Federal em 
Porto Velho

Fornecimento/instalação de 61metros quadrados de cobertura. 23.170,00

Contratação de engenheiro elétrico para elaborar diagnóstico elétrico. 30.000,00

Contribuição patronal ao INSS. 6.000,00

Construção de mureta para fixação de gradil - JC-181. 76.600,00

Total 135.770,00
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Amazonas

Anexo I da Justiça 
Federal em 

Manaus
Instalação de corrimão de aço na escada. 25.999,97

Sede da Justiça 
Federal em

Manaus

Elaboração de projeto para reforma. 11.024,93

Elaboração de projeto de interligação da Sede – JC-181. 8.200,00

Total 45.224,90

Mato 
Grosso

Sede da Justiça 
Federal em 

Mato Grosso

Instalação de circuito fechado de TV – JC-181. 59.474,62

Projetos complementares executivos de estruturas e instalações para 
ampliação do estacionamento – JC-181.

8.500,00

Ampliação do estacionamento – JC-181. 93.972,40

Total 161.947,02

Piauí

Sede da Justiça 
Federal em

Teresina 

Instalação do sistema de ar-condicionado no subsolo do prédio situado na 
Avenida Miguel Rosa 7.315.

1.606,00

Climatização da área das bombas e subestação no subsolo. 8.975,83

Serviços de exaustão mecânica da cozinha da Sede – JC-181. 25.200,00

Contratação de serviços de elaboração de projeto básico de acessibilidade 
para deficientes físicos.

17.500,00

Subseção Judiciária 
de Picos

Fornecimento e instalação de cobertura em toldo no modelo "túnel”. 3.744,00

Total 57.025,83

Maranhão

Sede da Justiça 
Federal em

São Luís

Conclusão da obra de modernização dos elevadores. 11.707,45

Substituição do piso elevado da Seção de Tecnologia. 24.956,16

 Reforma dos gabinetes dos juízes substitutos da 1ª, 5ª e 6ª varas.  356.000,00

Anexo da Justiça 
Federal em

São Luís
Contratação para execução de serviços de reforma. 39.884,80

Total 432.548,41

Pará

Sede da Justiça 
Federal em

Belém

Elaboração de projeto básico e executivo para execução de ampliação, 
reforma e modernização de auditório – JC-181.

59.900,00

Subseção Judiciária 
de Santarém

Contratação de empresa para elaboração de projeto de engenharia para 
reforma.

43.600,00

Subseção Judiciária 
de Altamira

Elaboração de projeto básico e executivo destinado à execução de obras e 
serviços.

4.000,00

Subseção Judiciária 
de Marabá

Reestruturação de toda a rede elétrica. 83.839,16

Total 191.339,16
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Goiás

Sede da Justiça 
Federal em

Goiânia

Contratação de empresa para elaboração de leiaute e projeto arquitetônico 
completo para construção de almoxarifado – JC-181.

15.850,00

Confecção e instalação de balcão para o Núcleo de Recursos Humanos e de 
uma janela tipo guilhotina.

2.400,00

Confecção de setenta escaninhos em dois módulos. 3.660,00

Contratação de empresa com pelo menos quatro pessoas para o auxílio no 
serviço de deslocamento interno para reorganização.

13.999,00

Subseção Judiciária 
de Aparecida de 

Goiânia

Aquisição e instalação de cerca elétrica de 50m de comprimento com 
quatro fios. 

824,90

Total 36.733,90

Bahia

Sede da Justiça 
Federal em 

Salvador

Serviços de adaptação, reforma e modernização, com adequação de 
acessibilidade do restaurante/cozinha (1º andar), Núcleo de Controle 
Interno – Nucoi (1º subsolo) e Pro-Social (2º subsolo).

171.083,64

Serviços de adaptação, reforma e modernização do restaurante/cozinha, 
Nucoi e Pro-Social.

87.706,98

Serviços de adaptação, reforma e modernização do restaurante/cozinha, 
Nucoi e Pro-Social.

11.225,15

Indenização a empresa por serviços executados sem termo próprio 
(reforma e modernização do restaurante/cozinha, Nucoi e Pro-Social).

39.950,58

Contratação de empresa especializada para execução de serviço de 
adaptação e reforma nas instalações físicas de entrada e guarita – JC-181.

628.715,00

Ed. JEF – Salvador Concessão de suprimentos de fundos. 40.213,91

Subseção Judiciária 
de Itabuna

Adaptação e reforma das instalações na Sede – JC-181. 666.656,10

Subseção Judiciária 
de Jequié

Serviços de pintura. 8.400,00

Subseção Judiciária 
de Feira de Santana

Aquisição de uma central de alarme contra incêndio para manutenção do 
sistema contra incêndio.

1.400,00

Manutenção do sistema contra incêndio. 10.975,00

Total 1.666.326,36
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Distrito 
Federal

Sede I da Justiça 
Federal em 

Brasília

Aquisição de material básico – marcenaria. 60.304,60

Aquisição de material de manutenção e reformas. 14.717,00

Aquisição de material de manutenção e reformas. 24.017,50

Instalação de dois equipamentos de interfaceamento de celular para 
centrais telefônicas.

1.400,00

Adiantamento à aquisição de granitos. 20.790,00

Serviços especializados em consultoria e planejamento, com elaboração 
de projetos para climatização das áreas do Núcleo de Tecnologia da 
Informação, bem como instalações elétricas na Sede I (bloco G), anexo A – 
JC 181.

14.950,00

Total 136.179,10

Minas 
Gerais

Edifício Oscar Dias 
Corrêa

Belo Horizonte

Revitalização de 540 metros quadrados de piso de granito das lojas que 
abrigam o JEF.

7.980,00

Fornecimento e instalação de cobertura na entrada para portadores de 
necessidades especiais.

5.125,00

Elaboração de projeto básico e executivo para construção de centro de 
dados (datacenter) a ser instalado na Sede da Seccional – JC-181.

90.500,00

Contratação de serviços de engenharia civil especializados em cálculo 
estrutural para vistoria das estruturas dos edifícios da Seccional – JC-181.

9.450,00

Serviços de limpeza e higienização dos equipamentos que compõem os 
sistemas de ar-condicionado central dos imóveis que abrigam a Justiça 
Federal – JC-181.

180.000,00

Minas 
Gerais

Edifício Antônio 
Fernando Pinheiro

Belo Horizonte
Construção de cabeamento estruturado – JC-181. 1.002.420,00

Edifício Euclydes 
Reis Aguiar 

Belo Horizonte 

Necessidade de emissão de laudo técnico para a prefeitura municipal de 
Belo Horizonte.

1.900,00

Subseção Judiciária 
de Ipatinga

Instalação e montagem de um elevador no edifício Sede. 84.600,00

Subseção Judiciária 
de Lavras

Instalação de plataforma de elevação vertical do edifício Sede – JC-181. 27.200,00

Subseção Judiciária 
de Juiz de Fora

Serviços de elaboração de projeto básico e executivo destinados à 
construção de cantina com refeitório – JC-181.

14.721,00

Total 1.423.896,00

Total das Seções Judiciárias 4.785.015,60
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TRF

Sede I, Sede II e 
Adriana

Impermeabilização.
731.059,65

509.414,66

Sede II Substituição de todo o sistema de ar-condicionado do CPD. 566.831,32

Base 
Operacional

Implantação da gráfica. 149.431,50

Sede I Reforma de sala destinada ao memorial na Sede I – JC 181. 119.828,29

Centrejufe
Contratação de empresa para reforma das instalações elétricas do 
Centrejufe – JC 181.

269.452,01

Total do TRF 2.346.017,43

Total geral 7.131.033,03

Execução dos Restos a Pagar
Visando à total execução da despesa e melhor aproveitamento dos recursos orçamentários, foi autuado o Proces-

so Administrativo 64/2009, em que foi monitorado e solicitado, durante todo o ano, de cada Seccional e do Tribunal a 
liquidação dos empenhos inscritos em Restos a Pagar em 2009. Por meio do Decreto Presidencial 7.057, de 29/12/2009, 
foi autorizada a prorrogação até 31/12/2010 dos Restos a Pagar não processados inscritos nos exercícios financeiros de 
2007 e 2008.

Foram cancelados R$ 4.665.664, sendo R$ 1.357.690,00 de pessoal e R$ 3.307.974,00 de outras despesas.

O quadro a seguir detalha a execução por unidade gestora, contemplando, além dos Restos a Pagar inscritos em 
2008, os reinscritos de exercícios anteriores bem como sua execução.

Quadro 127 
Execução de Restos a Pagar

Padrão Seção 
Judiciária

Inscritos Pagos Liquidados A liquidar Cancelados

Pessoal Outros Pessoal Outros Pessoal Outros Pessoal Outros Pessoal Outros

P1

Amapá 133.593 10.186.800 131.025 10.174.007 – – – – -2.568 -12.793

Roraima 23.567 1.569.351 16.229 1.194.613 – – 7.338 279.999 – -94.739

Tocantins 29.852 1.452.072 29.852 1.394.079 – – – 39.481 – -18.513

P2
Acre – 366.563 – 356.798 – – – – – -9.766

Rondônia – 725.016 – 599.094 – 9.521 – 43.193 – -73.208

P3

Amazonas 22.902 3.107.552 – 2.959.195 – 7.140 – – -22.902 -141.216

Mato Grosso – 2.294.091 – 1.907.700 – 164.961 – 155.503 – -65.926

Piauí 162.031 1.266.921 9.278 1.053.165 – – – 5.740 -152.752 -208.015
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P4
Maranhão 650 1.834.883 650 1.493.676 – 249.552 – 22.407 – -69.249

Pará – 1.351.549 – 1.275.301 – 10.928 – 4.153 – -61.167

P5 Goiás – 1.355.825 – 1.233.049 – 910 – 76.013 – -45.853

P6

Bahia 147.716 6.026.985 67.009 4.938.911 – 16.015 240 160.324 -80.467 -911.735

Distrito 
Federal

1.191.778 3.199.709 210.148 3.021.279 – 7.264 – 66.429 -981.630 -104.737

Minas Gerais 148.670 6.238.717 145.867 5.711.473 – – – 286.874 -2.803 -240.370

Subtotal – Seções 1.860.758 40.976.034 610.058 37.312.341 – 466.290 7.578 1.140.116 -1.243.123 -2.057.287

Tribunal 1.341.642 37.734.199 523.125 28.239.767 – 649 – 8.243.095 -114.568 -1.250.688

Total geral 3.202.400 78.710.233 1.133.183 65.552.109 – 466.939 7.578 9.383.211 -1.357.690 -3.307.974

Projeto Processo Digital
O Conselho da Justiça Federal – CJF aprovou, durante o mês de novembro, os planos de ações dos Tribunais Re-

gionais Federais destinados à virtualização dos processos judiciais. 

Os recursos estimados ao projeto, da ordem de R$ 154 milhões, são oriundos de contratos celebrados entre o 
CJF e os TRFs (contratante) com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil (contratados). Para cada uma das duas 
instituições financeiras comprometidas, o respectivo cronograma de desembolso prevê R$ 60 milhões a serem utilizados 
nos meses de setembro a dezembro de 2009 e R$ 17 milhões durante o ano de 2010.

O CJF gerenciará os recursos financeiros para toda a estruturação da parte de informática dos Tribunais Regionais 
Federais, Seções e Subseções Judiciárias, bem como se encarregará da contratação de rede para toda a Justiça Federal.

Tendo em vista que os recursos previstos não estão contemplados no orçamento anual, o pagamento da despesa 
será realizado diretamente pela instituição financeira aos fornecedores nos termos da legislação vigente, após medidos 
e atestados os quantitativos pelo órgão da Justiça Federal recebedor de bens, serviços ou obras.

A Primeira Região realizou R$ 6.173.105,19 com as aquisições de solução de gravação de audiências em vídeo, so-
lução de conversão e reconhecimento óptico de caracteres (OCR) em textos escaneados, microcomputadores, notebooks, 
monitores de vídeo adicionais storage categoria III e servidores tipo blade.

Além dessa destinação, foram utilizados créditos orçamentários do projeto ISIGI, no valor de R$ 6.503495,45, para 
a implantação do processo digital.
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Cumprimento de decisões judiciais
Para a execução do pagamento do programa Cumprimento de Sentenças Judiciais – precatórios e requisições de 

pequeno valor, a Secretaria de Orçamento e Finanças do governo federal disponibilizou as dotações orçamentárias para 
o Tribunal, por força de legislação, seja dos débitos de responsabilidade da União, seja das entidades diversas.

O pagamento dos processos de precatório foi efetivado em janeiro, objetivando cumprir o princípio da econo-
micidade, tendo em vista a existência de disponibilidade de recursos no caixa do governo federal, evitando-se assim o 
acréscimo da despesa advinda de correções monetárias e reajuste do salário mínimo, que repercutiriam nos precatórios 
parcelados, conforme cronograma de pagamento acertado entre a SOF/MPOG e o Conselho da Justiça Federal.

Os recursos foram disponibilizados e foram pagos os precatórios e requisições de pequeno valor por meio das 
unidades gestoras – UG 090049, criada especificamente para efetuar esse tipo de despesa, deixando transparentes as 
liquidações e o acompanhamento; e UG 090027, na qual foram mantidos somente os pagamentos dos parcelados, cujos 
valores anteriores já vinham sendo pagos. 

Para o pagamento integral dos precatórios de responsabilidade de algumas entidades, foram utilizados os can-
celamentos de créditos orçamentários das sobras dos precatórios da União, objetivando-se a não paralisação dos paga-
mentos, em decorrência da obediência do preceito constitucional do direito de precedência.

As sobras do exercício e de exercícios anteriores foram devolvidas, no mês de dezembro, ao Conselho de Justiça 
Federal – UG 090001, objetivando-se o encerramento do exercício.

No decorrer do exercício, foram oferecidos valores relativos a precatórios para suplementar dotações de RPV, com 
vistas à concessão de crédito adicional suplementar para complementação da dotação orçamentária relativa às RPVs em 
todos os grupos de natureza da despesa; nos últimos meses do ano, as dotações orçamentárias para pagamento das 
RPVs em todos os grupos de natureza da despesa, União e entidades diversas, incluindo aqueles de responsabilidade do 
Fundo do Regime Geral da Previdência – FRGPS.

Quadro 128 
Percentual de crescimento da ação de cumprimento de sentenças judiciais 

Precatórios e requisições de pequeno valor

2008 2009 Incremento

N. de processos (PRC + RPV) 158.980 200.835 26,33%

N. de beneficiários 205.350 271.603 32,26%

Valor R$ 2.140.182.625,77 3.912.158.480,79 82,80%
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Quadro 129 
Precatórios e RPVs pagos

União Dotação Dotação 2009 Execução Crédito 
disponível

Inscrição em 
Restos a Pagar

% de 
execução

Precatórios

Alimentício 1.839.131.785 1.838.892.450 239.335 – 99,99%

Outros 417.322.745 417.112.617 210.128 – 99,95%

Total 2.256.454.530 2.256.005.067 449.463 – 99,98%

RPV

Alimentício 296.644.861 296.644.860 1 13.978.162 100,00%

Outros 30.126.855 30.126.855 – 5.956.458 100,00%

Total 326.771.716 326.771.715 1 19.934.620 100,00%

Total 2.583.226.246 2.582.776.782 449.464 19.934.620 99,98%

Entidades Dotação Dotação 2009 Execução Crédito 
disponível

Inscrição em 
Restos a Pagar

% de 
execução

Precatórios

Alimentício 331.948.021 331.254.709 693.312 – 99,79%

Outros 360.550.386 360.547.407 2.979 25.483 100,00%

Total 692.498.407 691.802.116 696.291 25.483 99,90%

RPV

Alimentício 854.539.969 854.539.969 – 6.039.941 100,00%

Outros – – – – –

Total 854.539.969 854.539.969 – 6.039.941 100,00%

Total 1.547.038.376 1.546.342.085 696.291 6.065.424 99,95%

União e 
entidades Dotação Dotação 2009 Execução Crédito 

disponível
Inscrição em 

Restos a Pagar
% de 

execução

Precatórios

Alimentício 2.171.079.806 2.170.147.159 932.647 – 99,96%

Outros 777.873.131 777.660.024 213.107 25.483 99,97%

Total 2.948.952.937 2.947.807.183 1.145.754 25.483 99,96%

RPV

Alimentício 1.151.184.830 1.151.184.829 1 20.018.103 100,00%

Outros 30.126.855 30.126.855 – 5.956.458 100,00%

Total 1.181.311.685 1.181.311.684 1 25.974.561 100,00%

Total 4.130.264.622 4.129.118.867 1.145.755 26.000.044 99,97%
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Quadro 130 
Execução de precatórios e RPVs inscritos em Restos a Pagar

União Dotação Inscrição de Restos a 
Pagar em 2008

Restos a Pagar 
pagos em 2009

Restos a Pagar 
cancelados em 2009

% de 
execução

Precatórios

Alimentício 370.818,61 – 370.818,61 –

Outros 121,60 – 121,60 –

Total 370.940,21 – 370.940,21 –

RPV

Alimentício 2.088.342,91 1.143.717,09 944.625,82 54,77%

Outros 1.555.407,08 979.582,68 575.824,40 62,98%

Total 3.643.749,99 2.123.299,77 1.520.450,22 58,27%

Total 4.014.690,20 2.123.299,77 1.891.390,43 52,89%

Entidades Dotação Inscrição de Restos a 
Pagar em 2008

Restos a Pagar 
pagos em 2009

Restos a Pagar 
cancelados em 2009

% de 
execução

Precatórios

Alimentício 1.153.988,56 – 1.153.988,56 –

Outros 1.315.750,26 – 1.315.750,26 –

Total 2.469.738,82 – 2.469.738,82 –

RPV

Alimentício 17.006.681,39 16.996.875,66 9.805,73 99,94%

Outros – – – –

Total 17.006.681,39 16.996.875,66 9.805,73 99,94%

Total 19.476.420,21 16.996.875,66 2.479.544,55 87,27%

União e 
entidades Dotação Inscrição de Restos a 

Pagar em 2008
Restos a Pagar 
pagos em 2009

Restos a Pagar 
cancelados em 2009

% de 
execução

Precatórios

Alimentício 1.524.807,17 – 1.524.807,17 –

Outros 1.315.871,86 – 1.315.871,86 –

Total 2.840.679,03 – 2.840.679,03 –

RPV

Alimentício 19.095.024,30 18.140.592,75 954.431,55 95,00%

Outros 1.555.407,08 979.582,68 575.824,40 62,98%

Total 20.650.431,38 19.120.175,43 1.530.255,95 92,59%

Total 23.491.110,41 19.120.175,43 4.370.934,98 81,39%
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Contingenciamento e descontingenciamento
O art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que, se verificado, ao final de um bimestre, que a realiza-

ção da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, fixadas pela Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio, limitação de empenho e 
movimentação financeira.

Por outro lado, o art. 71 da Lei 11.768, de 14/08/2008 – LDO/2009, determina ao Poder Executivo que, ocorrendo a 
hipótese antes referida, comunique aos demais Poderes e ao Ministério Público da União o montante que caberá a cada 
um na limitação do empenho e movimentação financeira.

No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos 
foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

Em 20/03, o Ofício Interministerial 106/SE/MP/MF comunica que, por ocasião da avaliação das receitas e despesas 
primárias de execução obrigatória, com base nos valores realizados até o primeiro bimestre, foi apurada a necessidade 
de limitação de empenho e movimentação financeira na Justiça Federal no valor de R$ 46.899.663,00. Foram contingen-
ciados os valores da reserva técnica do CJF.

Transcorrido o segundo bimestre, o Ofício interministerial 253 SE/MP/MF informa que se procedeu à reavaliação 
das receitas e despesas primárias de execução obrigatória, com base nos valores realizados até o mês de abril e parâme-
tros macroeconômicos atualizados, compatíveis com a política econômica vigente. Em decorrência dessa reavaliação, 
apurou-se que caberia à Justiça Federal descontingenciar o valor de R$ 20.990.666,00.

Por meio do Ofício Interministerial 361/SE/MP/MF, de 20/07, foi informado que, encerrado o terceiro bimestre, 
apurou-se que não seria necessária limitação ou restabelecimento dos limites de empenho e movimentação financeira 
em relação à avaliação anterior.

Encerrado o quarto bimestre, o Ofício Interministerial 359/SE/MP/MF, de 18/09, informa que se procedeu à reava-
liação das receitas e despesas primárias de execução obrigatória, com base nos valores realizados até agosto de 2009 e 
parâmetros macroeconômicos atualizados, compatíveis com a política econômica vigente. Em decorrência dessa reava-
liação, apurou-se que caberia à Justiça Federal descontingenciar o valor de R$ 13.403.277,00.

O Ofício Interministerial 567/SE/MP/MF informa que se procedeu à reavaliação das receitas e despesas primárias 
de execução obrigatória, com base nos valores realizados até outubro (quinto bimestre) e parâmetros macroeconômicos 
atualizados, compatíveis com a política econômica vigente. Em decorrência dessa reavaliação, apurou-se que caberia à 
Justiça Federal descontingenciar o valor de R$ 4.869.876,00.

Por fim, motivados pela comunicação encaminhada ao Poder Executivo, em 17/12 (Ofício interministerial 597/
SE/MP/MF), os presidentes do STF, Tribunais Superiores e TJDFT editaram a Portaria Conjunta 5/2009, a qual autorizou o 
desbloqueio do saldo restante até então contingenciado (R$ 7.635.844,00). Desse modo não ficou nenhum valor contin-
genciado na Justiça Federal.
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Proposta orçamentária para 2010
A proposta orçamentária para 2009 foi elaborada nos termos da Lei 12.017, de 12/08/2009 (LDO), com a partici-

pação das unidades administrativas do Tribunal e das Seções e Subseções Judiciárias vinculadas à Primeira Região, que 
enviaram as suas necessidades à Secor. 

A Secor procedeu à análise e consolidação dos dados e encaminhou a proposta orçamentária preliminar, no valor 
de R$ 2.461.581.457,00 ao Conselho da Justiça Federal.

Em decorrência do limite orçamentário definido para a Justiça Federal da Primeira Região, no mês de julho de 
2008 a Secor procedeu à revisão da proposta, ajustando-a ao novo valor, de R$ 1.750.130.874,00. Esse montante, somado 
ao valor de R$ 14.514.000,00 do convênio com o Banco do Brasil e de Cáceres (fonte 181), totaliza R$ 1.764.644.874,00 .

Com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias da Primeira Região, as Seccionais foram orientadas para 
que trabalhassem com suas bancadas parlamentares nos respectivos estados e fossem preparadas as emendas passíveis 
de ser apresentadas e enviadas aos diretores de Foro das Seções Judiciárias, informando a importância da apresenta-
ção de emendas parlamentares ao Projeto de Lei do Orçamento 2009 (PL 46/09-CN). Em consequência, foram aprova-
das emendas individuais de interesse da Primeira Região no valor de R$ 13.735.939,00, passando o orçamento para R$ 
1.778.380.813,00. Foram aprovadas também emendas nacionais que ficarão na reserva do CJF e serão descentralizadas 
conforme acordo em futuras reuniões dos diretores-gerais e de Orçamento.

Os quadros a seguir demonstram os projetos priorizados no PL 46/2009 e as emendas aprovadas na Lei Orçamen-
tária de 2010 de interesse da Primeira Região.

Quadro 131 
Projetos priorizados para 2010

Seção Judiciária/TRF Projetos priorizados no PL 46/2009 Valor

Amapá Construção da sede da Seção Judiciária 2.000.000,00

Roraima Construção do anexo da Seção Judiciária 1.146.831,00

Tocantins Construção do anexo da Seção Judiciária 2.000.000,00

Mato Grosso Construção da sede da Justiça Federal em Cáceres 1.230.058,00

Bahia Construção da sede da Justiça Federal em Vitória da Conquista 1.237.000,00

TRF 1ª Região
Construção da sede do Tribunal 93.000.000,00

Construção da sede do Tribunal – FTE-181 6.880.000,00

Total 107.493.889,00
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Quadro 132 
Orçamento 2010 (emendas aprovadas)

Seção 
Judiciária/TRF Emendas aprovadas – Lei Orçamentária/2009 Valor

Roraima Construção do anexo da Seção Judiciária 200.000,00

Tocantins Construção do anexo da Seção Judiciária 2.050.000,00

Mato Grosso Construção da sede da Justiça Federal em Rondonópolis 100.000,00

Bahia

Construção da sede da Justiça Federal em Feira de Santana 100.000,00

Construção da sede da Justiça Federal em Guanambi 100.000,00

Construção da sede da Justiça Federal em Jequié 700.000,00

Minas Gerais Construção da sede da Justiça Federal em São Sebastião do Paraíso 50.000,00

Amapá Construção da sede da Seção Judiciária 9.935.939,00

Roraima Modernização de instalações da Seção Judiciária 500.000,00

Total – emendas da Primeira Região 13.735.939,00

Justiça Federal Modernização de instalações
2.250.000,00

2.250.000,00

Justiça Federal Implantação de varas federais 17.000.000,00

Justiça Federal Implantação de varas federais 32.000.000,00

Total – emendas nacionais – projetos 53.500.000,00

Justiça Federal

Criação e/ou provimento de cargos e funções, reestruturação de cargos e carreiras e 
revisão de remunerações – CUPS

1.043.982,00

Criação e/ou provimento de cargos e funções e reestruturação de cargos, carreiras e 
revisão de remunerações – ativo

4.745.373,00

Reestruturação de cargos, carreiras e revisão de remunerações – aposentadorias, reformas 
e pensões – inativo

603.911,00

Total – emendas nacionais – pessoal 6.393.266,00

Total – Emendas de interesse da Primeira Região 73.629.205,00
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O quadro a seguir demonstra o orçamento de 2009 sem o valor do projeto de implantação do Sistema Integrado 
de Gestão de Informação Jurisdicional na Justiça Federal – ISIGI (R$ 6.566.730,00), e o orçamento para 2010. 

Quadro 133 
Comparativo dos orçamentos de 2009 e 2010 (por unidade orçamentária)

Orçamento 
2009 Pessoal Benefícios Assistência jurídica 

a pessoas carentes Atividades Projetos Total

Tribunal 243.444.139,00 12.891.094,00 90.000,00 46.448.648,00 27.292.608,00 330.166.489,00

Seções Judiciárias 1.193.803.503,00 63.352.712,00 17.286.898,00 125.810.758,00 21.924.249,00 1.422.178.120,00

Total 1.437.247.642,00 76.243.806,00 17.376.898,00 172.259.406,00 49.216.857,00 1.752.344.609,00

Orçamento 
2010 Pessoal Benefícios Assistência jurídica 

a pessoas carentes Atividades Projetos Total

Tribunal 230.104.855,00 13.583.670,00 90.000,00 46.361.395,00 101.160.000,00 391.299.920,00

Seções Judiciárias 1.157.136.918,00 67.557.654,00 9.631.959,00 129.584.535,00 23.169.828,00 1.387.080.893,00

Total 1.387.241.773,00 81.141.324,00 9.721.959,00 175.945.930,00 124.329.828,00 1.778.380.813,00

% acréscimo Pessoal Benefícios Assistência jurídica 
a pessoas carentes Atividades Projetos Total

Tribunal -5,48% 5,37% – -0,19% 270,65% 18,52%

Seções Judiciárias -3,07% 6,64% -44,28% 3,00% 5,68% -2,47%

Total geral -3,48% 6,42% -44,05% 2,14% 152,62% 1,49%

Verifica-se que houve acréscimo global de 1,49% no orçamento proposto para 2010 em relação ao orçamento de 
2009. Tal percentual poderá ser acrescido pelo recebimento de crédito contido na reserva do CJF.

A análise por categoria de programação permite as seguintes observações:

pessoal – decréscimo de 3,48% por constar para 2010 somente a folha normal (base abril 2009), sem as nomeações ��
ocorridas de maio a dezembro de 2009 e sem despesas de exercícios anteriores que foram pagas em 2009;

benefícios – acréscimo de 6,42% em razão da dotação do AMOS, por ter sido considerado parte dos dependentes ��
dos servidores não pertencentes ao Pro-Social – existe um déficit de R$3.041.280,00 na dotação do auxílio-alimen-
tação em virtude do aumento concedido em 2009;

Assistência jurídica a pessoas carentes – decréscimo de 44,05 % em função do aumento de demanda em 2009 que ��
foi atendida por suplementação sem oferecimento de fonte de cancelamento;

atividades – acréscimo de 2,14%, insuficiente para atender aos reajustes contratuais;��

Projetos – acréscimo de 152,62%, principalmente em função da dotação alocada ao projeto de construção do ��
edifício Sede do TRF.
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As dotações aprovadas para 2010 anunciam dificuldades em se manter a máquina administrativa, principalmente 
no tocante às despesas com o contrato de mão de obra de informática, que se encontra deficitário em R$ 5.218.470,00; 
não prevê material de consumo de informática nem permite acréscimo contratual, que já se arrasta desde o Orçamento 
de 2008, cujo fechamento só foi possível com a utilização de dotação da fonte 181 – convênio com o Banco do Brasil e 
adoção de políticas de contenção de despesas. Caso não se consiga dotação para suprir estas necessidades, resta para a 
administração a criação de políticas estratégicas de redução de despesas.

Em virtude da aprovação em 17/12 da Resolução/Presi 600-27 — Plano Estratégico para 2010-2014 da Justiça 
Federal da Primeira Região, que tem como 13º objetivo estratégico “assegurar recursos e priorizar execução estratégica”  
e dispõe no art. 4º  que “o planejamento orçamentário  deve estar alinhado ao planejamento estratégico a fim de garantir 
recursos necessários para que sejam alcançados os resultados esperados” —, a Secor sugeriu que a dotação de reformas 
e aquisição de veículos para 2010 ficassem retidas a fim de atender com o respectivo recurso o que fosse mais prioritário, 
visando à compatibilização do planejamento estratégico com o planejamento orçamentário.

PPA 2008-2011
Em 2009 não houve a revisão do PPA 2008-2011.

Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do PPA – Sigplan
Procedeu-se ao encaminhamento mensal ao CJF do desempenho físico e financeiro das ações orçamentárias 

pertencentes à Primeira Região, para consolidação e registro no Sigplan, conforme previsto na Lei 11.653, de 07/04/2008, 
e no Decreto 6.601, de 10/10/2008.
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A Secretaria de Recursos Humanos – Secre 
incumbiu-se das atividades de cadastro, 
pagamento, legislação e de avaliação e de-

sempenho dos servidores, prestando, ainda, todo o 
apoio necessário ao desenvolvimento dos serviços 
de recursos humanos nas Seções e Subseções Ju-
diciárias.

Projetos e atividades de grande relevância para o 
corpo funcional e para o bom funcionamento da Primeira 
Região tiveram continuidade e outros foram iniciados.

Participação no projeto Sigjus
Um dos projetos de maior relevância iniciados em 

2009 foi o dos Sistemas Integrados de Gestão da Justiça 
Federal – Sigjus, desenvolvido em parceria com os demais 
Tribunais Regionais Federais – TRFs e com o Conselho da 
Justiça Federal – CJF.

A área de recursos humanos do Tribunal teve in-
tensa participação na implementação desse projeto, for-
necendo subsídios para o mapeamento e definição de 
rotinas uniformizadas de todos os serviços realizados pela 
área, disseminando o projeto nas Seccionais, avaliando os 
procedimentos apontados como “boas práticas” e apoian-
do o CJF com as informações necessárias para a licitação 
do primeiro módulo do sistema automatizado, que será o 
de Gestão de Pessoas. 

No decorrer da implementação, a rotina “gerenciar 
férias” foi escolhida pelo CJF como projeto-piloto para 
discussão das “boas práticas” com as Seções Judiciárias de 
toda a Justiça Federal. Isso exigiu ativa colaboração das 

equipes de recursos humanos dos TRFs, das Seccionais e 
da equipe do CJF para o Sigjus e, em especial, da equipe 
da Primeira Região, encarregada da divulgação, debates e 
apoio às 14 Seccionais.

A unificação dos sistemas de recursos humanos da 
Justiça Federal é a alternativa que se busca no Sigjus, ba-
seada na simplificação e automatização de procedimen-
tos que atendam a contento as cinco Regiões e o CJF.

Apesar de a Primeira Região possuir um ótimo sis-
tema de RH, os representantes da área de recursos hu-
manos dos cinco TRFs e os secretários de administração, 
recursos humanos e ensino do CJF entenderam que havia 
necessidade de desenvolvimento de uma solução nova, 
construída com base nos requisitos e particularidades da 
Justiça Federal, devido à dificuldade de integração entre 
os sistemas em funcionamento em cada região.

Bolsas de estudo e licenças para 
capacitação

Pelo terceiro ano consecutivo, o Tribunal deu pros-
seguimento ao Programa de Concessão de Bolsas de Es-
tudo para Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, de acordo 
com a Resolução/Presi 600-009 de 21/08/2007, que regu-
lamenta a concessão do benefício para os servidores da 
Primeira Região.

Nos processos seletivos realizados no ano de 2009, 
que envolveram a análise do cumprimento dos requisitos 
necessários à habilitação, foram concedidas 35 bolsas de 
estudos, que totalizaram R$ 127.461,00. O valor máximo 
concedido por servidor foi de R$ 3.780,00. 

Quadro 134 
Bolsas de estudo de pós-graduação concedidas pelo Tribunal

Ano Quantidade Valor máximo concedido por servidor (R$) Valor total investido durante o ano (R$)

2007 32 – 88.000,00

2008 26 3.620,80 72.416,00

2009 35 3.780,00 127.461,00
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A Divisão de Desenvolvimento e Avaliação de Recursos Humanos emitiu 21 pareceres técnicos nos requerimentos 
de licença para capacitação, ao avaliar a correlação do curso ou evento de capacitação com as áreas de interesse da Jus-
tiça Federal e as atribuições do servidor na unidade de lotação, com regulamentação vigente sobre o assunto no âmbito 
do Tribunal e do CJF.

Universidade Corporativa – Unicorp
Em 2009, o Tribunal deu mais um passo para a 

consolidação da Unicorp, ao criar, quando do realinha-
mento administrativo promovido pela Resolução/Presi 
600-07/2009, a Seção de Apoio à Unicorp – Seuni, com 
funções comissionadas específicas para apoiar seu fun-
cionamento.

A crescente utilização das ferramentas de ensino 
a distância tem sido fundamental para os resultados al-
cançados na Primeira Região, dadas as peculiaridades 
geográficas e a necessidade de frequente interação entre 
as 56 unidades que a integram.
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A Unicorp foi responsável pelos cursos externos, internos e a distância (EAD) realizados por intermédio do Tribunal 
com a capacitação de 1.958 servidores do TRF: 106 em eventos externos (deste total, 3 servidores participaram de evento 
sem ônus) e 1.852 em eventos internos (deste total, 11 servidores participaram de evento sem ônus). Do quantitativo 
de eventos internos, 1.513 corresponderam a eventos a distância (nos quais 630 foram pelo sistema Moodle e 883 por 
videoconferência) e 339 presenciais, conforme quadro a seguir.

Entre os cursos realizados em caráter obrigatório, por força da Lei 11.416/2006, destacaram-se o Curso de Segu-
rança Institucional – CSI e os cursos gerenciais.

Foram disponibilizadas 47 vagas para agentes de segurança do TRF e 610 para servidores do Tribunal e Seccionais 
nos cursos gerenciais, conforme quadro abaixo.

Quadro 137 
Cursos realizados em atendimento à Lei 11.416/2006

Curso gerencial Instituição Carga horária Servidores 
capacitados

Desenvolvimento 
gerencial

Ensino Direto 16h 173

Formar e desenvolver 
equipes

Ensino Direto 16h 161

Gestão de pessoas Ensino Direto 16h 103

Desenvolvimento 
gerencial II

Ensino Direto 16h 173

Total 64h 610

Quadro 135 
Cursos oferecidos pela Unicorp

Curso Quantitativo de 
servidores treinados Custos (R$)

Externo 106 89.300,00

Interno 1.852

219.456,90

(Presencial) (339)

(EAD)

(1.513)
(630 pelo sistema Moodle e 
883 por videoconferência; 

321 presenciais)

Total 1.958 R$ 308.756,90

Em virtude da entrada em vigor, em 2010, das re-
gras do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, 
foram ofertados, ao longo de 2009, sete cursos internos 
aos servidores, discriminados no quadro abaixo.

Ao todo foram capacitadas 994 pessoas entre ser-
vidores do Tribunal e Seções Judiciárias. Vale ressaltar que, 
dos sete cursos, seis foram ministrados por instrutoria in-
terna e um pelo Instituto Ensino Direto.

A quantidade de servidores capacitados apresen-
tou um incremento de 38% em relação ao ano de 2008. 
Apesar de ter alcançado um número maior de servidores, 
a utilização de recursos financeiros teve uma redução de 
22%, conforme quadro a seguir.

Quadro 136 
Servidores capacitados em 2008 e 2009

Capacitação/ 
exercício

Recursos 
utilizados (R$)

Servidores 
capacitados

2008 395.804,00 1.410

2009 308.756,90 1.958
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Quadro 138 
Cursos sobre o novo acordo ortográfico

Curso Instituição Carga horária Servidores capacitados

Não trema – turma I TRF 10h 19

Não trema – turma II TRF 10h 20

Não trema – turma III TRF 10h 22

Mudanças ortográficas Ensino Direto 10h 255

Novo acordo ortográfico 
(videoconferência)

TRF 10h 630

Não trema – turma IV TRF 10h 27

Não trema – turma V TRF 10h 21

Total 90h 994

Adicional de qualificação
Foram concedidos 337 adicionais de qualificação 

aos servidores que apresentaram certificados de cursos 
de capacitação, após a devida análise do atendimento dos 
requisitos constantes da Lei 11.416/2006 e Portaria Con-
junta 1/2007, bem como da correlação do evento com 
as áreas de interesse do Tribunal, relacionadas na Porta-
ria/Presi 600-198 de 31/08/2007. Todo o apoio técnico foi 
prestado à primeira instância para atender às consultas 
das Seções e Subseções Judiciárias sobre concessão de 
adicional de qualificação, de forma a se manter a unifor-
midade na concessão do benefício na Primeira Região.

Entre os eventos de capacitação, predominaram 
as ações de treinamento (54%), seguidas dos cursos de 
especialização (45,1%), e houve um pequeno quantitativo 
de cursos de mestrado (0,9%) e nenhum de doutorado. 

Avaliação de desempenho e 
acompanhamento funcional

A Resolução 43, de 19/12/2008, do Conselho da 
Justiça Federal unificou os sistemas de avaliação de de-
sempenho de servidores, instituindo o Sistema Integrado 
de Avaliação de Desempenho Funcional – Siades, com 
novas regras para aprovação dos servidores em estágio 
probatório, bem como para aptidão à progressão funcio-
nal e à promoção na carreira. O Siades tem o objetivo de 
facilitar o planejamento, acompanhamento e avaliação 
do servidor em estágio probatório e na progressão da 
carreira, permitindo aos gestores acompanhar, de forma 
sistemática e contínua, seu desempenho. Entre os resul-
tados positivos que se buscam podem ser citados a con-
dução eficaz do desempenho, a identificação de possíveis 
necessidades de treinamento e desenvolvimento, a opor-
tunidade de remoção dos problemas detectados e a me-
lhoria do desempenho profissional.

O Siades substituiu os sistemas Processo de Ges-
tão de Desempenho – Proged e o Sistema Unificado de 
Acompanhamento e Avaliação do Desempenho dos Ser-
vidores em Estágio Probatório – Suades, que subsistiram 
em algumas situações para conclusão das avaliações em 
curso para fins de progressão/promoção ou de aprovação 
em estágio probatório, conforme disposto na referida re-
solução.

Quadro 139 
Quantitativo de servidores que receberam 

adicional de qualificação

Ação de 
treinamento

Pós-graduação

Especialização Mestrado Doutorado

182 152 3 –
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Foram analisadas 183 avaliações de desempenho 
de servidores, quantificadas no quadro abaixo.

Quadro 140 
Avaliações de desempenho realizadas

Sistema Quantidade

Proged 167

Suades 3

Siades 13

As avaliações de desempenho funcional de servi-
dores das Seccionais foram objeto de análise e emissão 
de parecer conclusivo pela Comissão de Avaliação de De-
sempenho Funcional da Corte, para fins de progressão/
promoção e aprovação em estágio probatório.

Recrutamento, seleção e colocação de 
pessoal

Novos servidores contratados pelo Tribunal, todos 
devidamente aprovados no 4º Concurso Público des-
tinado ao provimento de Cargos do quadro de pessoal 
do TRF 1ª Região e das Seccionais vinculadas, passaram 
pelos procedimentos de seleção e colocação de pessoal, 
que envolveram entrevista inicial, elaboração de perfil e 
apresentação do servidor à unidade de lotação, conforme 
discriminado no quadro abaixo.

Quadro 141 
Distribuição de servidores em primeira lotação

Cargo Unidade de 
lotação Quantidade

Analista judiciário  
(área judiciária)

Gabin 1

Técnico judiciário  
(área administrativa)

Secin
Secju
Diges

2
1
1

Total 5

Também houve a relotação de servidores não 
comissionados que estiveram à disposição da Secretaria 
de Recursos Humanos. Foram realizados procedimentos 
referentes a seleções internas para preenchimento de 
funções comissionadas, segundo quantificado no quadro 
abaixo.

Quadro 142 
Seleção interna para preenchimento 

de funções comissionadas

Unidade 
requisitante Vagas Participantes

Diretoria-Geral e 
secretarias

39 93

Gabinetes 40 167

Total 79 260

Programa de estágio
O Programa de Estágio na Primeira Região foi 

adequado à nova Lei 11.788, de 25/09/2008, que trouxe 
alterações ao processo de recrutamento e seleção de 
estagiários e concedeu novos direitos a eles, como o auxí- e concedeu novos direitos a eles, como o auxí-
lio-transporte e o recesso anual.

Assim, o Tribunal firmou parceria com o Centro de 
Integração Empresa-Escola – CIEE, agente de integração 
reconhecido pelas instituições de ensino, para apoio à 
contratação de estagiários. Abriu-se, dessa forma, a pos-
sibilidade de recrutar e selecionar estagiários por meio de 
um processo seletivo mais amplo e impessoal.

Nova regulamentação sobre o programa de es-
tágio foi aprovada pelo Conselho de Administração, em 
sessão realizada no dia 03/12/2009. Em consequência, foi 
expedida a Resolução/Presi 600-28 de 18/12/2009, que 
dispõe sobre a competência para definir valores e quan-
titativos de bolsas-estágio e alocação de estagiários na 
Primeira Região.
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O Tribunal chegou ao final de 2009 com um qua-
dro de 415 estagiários, enquanto na primeira instância ha-
via 1.088 estagiários, segundo pormenorizam os quadros 
abaixo.

Quadro 143 
Contratação de estagiários na Primeira Região

Órgão 
contratante

Quantidade

Nível 
superior

Nível 
médio Total

TRF 168 91 259

Seções Judiciárias 1.192 69 1261

Total 1.360 160 1.520

Quadro 144 
Quantitativo de estagiários da Primeira Região

Órgão

Quantidade

Nível 
superior

Nível 
médio Total

TRF 275 140 415

Seções Judiciárias 1.050 38 1.088

Total 1.325 178 1.503

Quadro 145 
Legislação de pessoal, 

processos e outros procedimentos

Tipo Quantidade

Despachos para concessão de abono de 
permanência

10

Atos de concessão de aposentadoria 
(incluindo retificações) 

40

Despachos para indeferimento de 
aposentadorias 

2

Ato de reversão de aposentadoria 1

Apostilamento de revisão de 
aposentadorias

18

Apostilamento de revisão de pensões 6

Atos relativos a pensões (incluindo 
cancelamentos)

15

Diligências do TCU 51

Fichas de concessão de aposentadorias e 
pensões 

76

Recadastramento de aposentados e 
pensionistas

76

Pareceres/despachos diversos 400

Informações em ações judiciais 80

Respostas a consultas referentes à legislação 
de pessoal 

100

Atividades de cadastro de pessoal
Quadro 146 

Força de trabalho da Primeira Região

Local
Ativos

Efetivos Requisitados Sem vínculo Cedidos/removidos (-) Total 

TRF 972 225 47 10 1.234

Seccionais 5.088 402 9 118 5.381

Total 6.060 627 56 128 6.615
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Quadro 147 
Movimentação de pessoal 

do TRF 1ª Região

Tipo Forma Quantidade

Provimento

Nomeação 5

Redistribuição 4

Requisição/exercício 
provisório

75

Remoção 17

Total 101

Vacância

Aposentadoria 5

Exoneração 5

Redistribuição 1

Falecimento 1

Posse em cargo 
inacumulável

3

Cessão/exercício 
provisório

52

Remoção 3

Total 70

Quadro 148 
Movimentação de pessoal 

das Seções e das Subseções Judiciárias

Tipo Forma Quantidade

Provimento

Nomeação 101

Redistribuição –

Requisição/exercício 
provisório

148

Remoção 32

Total 281

Vacância

Aposentadoria 38

Exoneração 22

Redistribuição –

Falecimento 9

Posse em cargo 
inacumulável

35

Cessão/exercício 
provisório

233

Remoção 36

Total 373

Pagamento de pessoal
Foram confeccionadas e entregues para apropriação 52 folhas de pagamento, incluindo as ordinárias e as suple-

mentares, com a geração de mais de 21 mil contracheques.

Foram analisados mais de 300 processos de pagamento de exercícios anteriores, para informação, revisão ou 
pagamento.

Em julho, considerando disponibilidade financeira, o Conselho da Justiça Federal determinou o pagamento par-
cial de verbas atrasadas para magistrados e servidores.



Relatório de Atividades do TRF 1ª Região – 2009240240

Secre
Secretaria de Recursos Humanos

Convênio com o Banco do Brasil para concessão de crédito 
imobiliário beneficiará magistrados e servidores da  

Primeira Região.

No dia 22 de julho, foi assinado o convênio 9/2009, celebrado entre o Tribunal Regional Federal da Primeira Região 
e o Banco do Brasil S.A. para concessão de financiamento habitacional e de outros produtos e serviços do Banco a magis-
trados, servidores efetivos ativos, inativos e pensionistas do Tribunal, das Seções e das Subseções Judiciárias da Primeira 
Região.

O financiamento será concedido para aquisição 
de imóvel residencial ou comercial novo ou usado, em 
alvenaria e localizado em zona urbana. As parcelas serão 
debitadas mensalmente na conta corrente do beneficiá-
rio, sendo permitida a composição de renda com cônju-
ge, para casais casados ou que convivem sob regime de 
união estável devidamente comprovada.

Presentes no momento de assinatura do convênio 
o presidente do TRF 1ª Região, desembargador federal 
Jirair Aram Meguerian, o diretor-geral, Sílvio Ferreira, o di- Aram Meguerian, o diretor-geral, Sílvio Ferreira, o di-
retor do Banco do Brasil Nilson Martiniano Moreira e ou-
tros integrantes da instituição.

Servidores do TRF durante aula ministrada pela especialista  
em português e revisora Edelweiss Mafra.

Curso de português discute novo acordo ortográfico
A Seção de Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional – Setre ofereceu, nos dias 19, 21 e 23 de janeiro, curso 

sobre o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, com a especialista em língua portuguesa e revisora Edelweiss de 
Morais Mafra.

O objetivo do curso — destinado aos servidores do TRF, com carga horária de 10h, sendo seis aulas presenciais 
e quatro a distância — foi discutir as vantagens e debilidades do acordo. Durante as aulas, foram exibidos vídeos com 
depoimentos de pessoas ligadas ao estudo da língua portuguesa sobre o assunto em discussão.

O novo acordo ortográfico da língua portuguesa 
foi aprovado em Lisboa, em 16 de outubro de 1990 e assi-
nado em 16 de dezembro do mesmo ano. O tratado inter-
nacional tem por objetivo unificar a ortografia da língua 
portuguesa, para uso em todos os países lusófonos.

A adoção da nova ortografia, de acordo com dados 
da nota explicativa do acordo ortográfico da língua portu-
guesa de 1990, acarretará alterações na grafia de cerca de 
0,5% do total de palavras da norma brasileira.

Empresas e órgãos governamentais brasileiros te-
rão quatro anos para incorporar as mudanças de forma 
gradual.
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Sistema de Recursos Humanos unificado para toda a Justiça Federal
Foi promovida pelo Conselho da Justiça Federal reunião entre os representantes de recursos humanos dos TRFs e 

os secretários de administração, recursos humanos e ensino do Conselho. Como resultado dessa reunião, aprovou-se um 
sistema de recursos humanos unificado que atenderá a todas as necessidades e expectativas da Justiça Federal. Ele será 
construído com base nos requisitos a serem levados em conjunto pelo CJF e pelos cinco TRFs.

O desenvolvimento de um produto novo foi consenso entre todos os presentes, devido à dificuldade de integra-
ção entre os sistemas em funcionamento. A unificação dos sistemas de recursos humanos da Justiça Federal foi conside-
rada a melhor alternativa.

A preocupação com a definição em conjunto de rotinas e processos levou inicialmente equipes do CJF e do TRF 1ª 
Região a treinamento em mapeamento de processos. Depois será a vez dos servidores indicados pelos demais tribunais. 
O treinamento dará início ao trabalho de identificação e organização de todas as rotinas administrativas que fazem parte 
dos sistemas administrativos a serem unificados.

Cronograma, documentos e notícias relativas ao projeto de unificação dos sistemas administrativos estão disponí-
veis para acompanhamento no portal do Sigjus, mediante cadastramento no endereço http://portal.cjf.jus.br/sigjus. 

Curso de Direito Tributário
A Secretaria de Recursos Humanos do Tribunal promoveu, por intermédio do Instituto Ensino Direto, curso de 

Direito Tributário, de 3 de agosto a 14 de dezembro, com disponibilização de 30 vagas.

Com duração de 72 horas, o curso foi dividido em 6 módulos, que abordaram “Sistema Tributário Nacional”, “Prin-
cípios”, “Legislação e Interpretação”, “Obrigação Tributária”, “Impostos e Contribuições Federais” e “Fisco e Processo”.
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A Secretaria de Administração – Secad tem por função planejar, coordenar, acompanhar e avaliar a 
execução das atividades de competência de suas unidades integrantes. É responsável pelas áreas 
de compras, comunicação e arquivo administrativo, elaboração e acompanhamento de contratos, 

material e patrimônio, engenharia, segurança e serviços gerais, execução financeira e orçamentária e pela 
Comissão Permanente de Licitação – CPL. A seguir, apresenta as principais atividades desenvolvidas no exer-
cício de 2009.

Compras e contratações
Nos pedidos de aquisição de materiais e de contra-

tação de serviços expedidos pelas diversas unidades do 
Tribunal, a Secad instruiu 318 processos de contratações 
diretas e aquisições, sendo:

275 dispensas de licitação;��

27 inexigibilidades de licitação;��

16 cotações eletrônicas.��

A área de compras gerencia ainda o Sistema de 
Cadastro de Fornecedores – Sicaf, a organização e manu-
tenção do cadastro de registro, a emissão de atestado de 
capacidade técnica de fornecimento, o registro no Sicaf/
Sicam de penalidades aplicadas a fornecedores e o envio 
de notas de empenho a fornecedores, conforme demons-
trado ao lado.

Quadro 149 
Procedimentos

Procedimento Quantidade

Inclusão de empresas no Sicaf 150

Atualização de documentos de empresas 
no Sicaf

620

Renovação de cadastramento no Sicaf 104

Encaminhamento de notas de empenho 930

Emissão de cartas de capacidade técnica 38

Lançamento de penalidades no Sicaf/Sicam 64

Confecção de carimbos 910

Gerenciamento de atas do Tribunal 114

Adesão às atas de registro de preços 152

Atendimento às solicitações dos órgãos 
interessados nas atas gerenciadas pelo 
Tribunal

220

As atividades relativas ao controle de atas de registro de preços incluem, entre outras tarefas, a adesão às atas de 
outros órgãos, objetivando verificar propostas mais vantajosas para o Tribunal, buscando celeridade e economicidade.

O Tribunal aderiu a 93 atas de registro de preços de outros órgãos e gerencia 83 atas de registro de preços. Outros 
órgãos solicitaram 186 adesões, o que demonstra a eficácia do procedimento.

Licitações
A Comissão Permanente de Licitação, em observância aos critérios de conveniência e oportunidade, realizou nove 

pregões presenciais para aquisições e contratações. Os demais procedimentos, por força do Decreto 5.450/2005, foram 
realizados na forma eletrônica, alguns pelo Sistema de Registro de Preços, nos termos do Decreto 3.391/2001.

O pregão eletrônico estende a competição para todo o território nacional, promove disputa de preços, permite 
maior transparência ao procedimento, e facilita o processo de auditoria, pois as informações ficam disponíveis eletroni-
camente.

Por meio dessa modalidade, o Tribunal tem garantido celeridade aos procedimentos e obtido contratações mais 
vantajosas.
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No quadro abaixo encontram-se relacionadas as modalidades utilizadas pelo Tribunal no decorrer do ano, com o 
percentual (aproximado) de economia em relação aos recursos estimados.

Quadro 150 
Resumo das licitações 

Modalidade Quantidade Valor
estimado R$

Valor
adjudicado R$

Recurso economizado

Valor R$ Percentual

Pregão presencial/eletrônico 64 69.650.305,72 64.585.578,89 5.064.726,83 7,27%

SRP 51 84.645.985,09 49.880.784,93 34.765.200,16 41,07%

Convite – – – – –

Tomada de preços – – – – –

Concorrência – – – – –

Total 115 154.296.290,81 114.466.363,82 39.829.926,99 25,81%

Entre as atribuições da Secad cabe destacar as se-
guintes atividades desempenhadas pela área de elabora-
ção e acompanhamento de contratos:

elaboração e acompanhamento de minutas de instru-��
mentos contratuais, sua efetivação em instrumento con-
tratual, objetivando a contratação de bens e serviços;

apoio aos gestores dos instrumentos contratuais firma-��
dos, com vistas ao correto cumprimento das obrigações 
assumidas pelos fornecedores;

análise e conferência dos valores pagos pelos bens e ��
serviços contratados, primando pela exatidão das infor-
mações, tomando todas as providências necessárias para 
eventuais correções, e

gestão dos ajustes contratuais, visando à alteração de ��
contratos com relação a vigências, garantias, acrésci-
mos e supressões, reajustes e reequilíbrios econômico-
financeiros, elaborando e efetivando, para tanto, todos 
os instrumentos necessários de acordo com a legislação 
pertinente.

O quadro ao lado demonstra os trabalhos realiza-
dos na área de contratos.

Elaboração e acompanhamento de contratos

Quadro 151 
Elaboração e acompanhamento de contratos

Atividade desenvolvida Quantidade

Despachos relativos às conferências e 
liberações de notas fiscais/faturas para 
pagamentos, minutas de contratos, 
aditamentos e demais informações 
necessárias ao processo de contratação de 
bens e serviços.

1.432

Memorandos 308

Ofícios relativos à gestão de instrumentos 
contratuais junto aos fornecedores

773

Minutas de instrumentos contratuais 
elaborados

247

Instrumentos contratuais celebrados 216

Ordens de serviço 311

Cadastros de instrumentos contratuais no 
Siasg

203

Documentos de cobrança analisados e 
conferidos

2.008

Instrumentos contratuais vigentes 291



247

Secad
Secretaria de Administração

Relatório de Atividades do TRF 1ª Região – 2009

Comunicação e expedição administrativa 
A área de comunicação e expedição administrati-

va, além de desempenhar suas ações habituais, participou 
ativamente de dois projetos que merecem destaque.

1  Mapeamento de processos administrativos
Com a implantação do Sistema Gerencial Unifi-

cado da Administração Judiciária Federal – Sigjus pelo 
Conselho da Justiça Federal – CJF, o Tribunal Regional Fe-
deral da Primeira Região expediu a Portaria/Presi 600-113 
de 15/04/2009, designando 17 servidores, sendo dois da 
Secad, para atuar no mapeamento de processos da área 
administrativa, compondo o grupo de trabalho daquele 
Conselho, com vistas ao desenvolvimento do sistema, 
cuja finalidade consiste na padronização de procedimen-
tos nos cinco Tribunais Regionais Federais e no CJF.

Por força de suas competências regulamentares, 
— notadamente as atividades de autuação, protocolo e 
tramitação de processos e documentos administrativos 
—, e em decorrência do lançamento do projeto Sigjus 
pelo Conselho da Justiça Federal, objetivando a integra-
ção e uniformização dos sistemas organizacionais e a vir-
tualização dos processos administrativos de toda a Jus-
tiça Federal, a Secad atuou nas etapas de mapeamento 
das rotinas de trabalho existentes no Tribunal e na fase 
de validação dos processos mapeados, cuja execução se 
configurou em requisito essencial para a etapa final de in-
formatização de um sistema integralizado de dados.

Para tanto, seus servidores receberam treinamento 
em curso de mapeamento, com foco na utilização da fer-
ramenta BPM – Business Process Management. A partir daí, 
mapearam as rotinas de trabalho de todas as áreas admi-
nistrativas do Tribunal, por meio da descrição minuciosa 
das rotinas desempenhadas em cada área.

Participaram, também, de reuniões e encontros 
destinados a apresentar, descrever e registrar, com o má-
ximo de detalhamento, as rotinas de trabalho inerentes 
ao protocolo e acompanhamento de processos adminis-
trativos e à tramitação de documentos e correspondên-
cias no âmbito do Tribunal.

Dessa forma, na Secad, foram mapeados 34 pro-
cessos (quadro ao lado) — subdivididos em 17 sistemas 

de administração geral —, os quais foram amplamente 
debatidos, por meio de videoconferências com os demais 
TRFs e o CJF, com o fim de se estabelecerem processos 
padrões que atendessem a toda a Justiça Federal. 

Quadro 152 
Sistema de administração geral

Sistema Processos mapeados na Secad

Gerir protocolo

Gerir protocolo de documentos 
administrativos

Autuar processos administrativos

Gerir documentos internos

Publicar documentos

Gerir arquivo

Descartar processos e documentos

Receber processos e documentos 
para arquivamento

Solicitar consulta de documentos e 
processos

Instruir compras e 
contratações

Cadastrar fornecedor

Emitir atestado de capacidade 
técnica

Renovar cadastro de fornecedores

Elaborar pedido de aquisição de 
contratação e serviço

Instruir compras e contratações 

Licitar
Homologar licitação

Licitar

Gerir material e 
patrimônio

Atender solicitações de materiais 
de consumo e permanente

Controlar e repor estoques

Efetuar desfazimento por baixa de 
bens 

Efetuar transferência de bens

Efetuar desfazimento de bens por 
doação 

Devolver bens permanentes

Elaborar balancete mensal de bens 
móveis
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Gerir material e 
patrimônio

Elaborar inventário anual de bens 
móveis

Incorporar bens permanentes

Realizar conferência física anual de 
bens móveis

Executar contratos

Elaborar e acompanhar contratos/
reajustar e reequilibrar valores dos 
contratos

Controlar garantia

Controlar vigência

Gerenciar contratos

Executar penalidades
Instruir processo de penalidades

Registrar penalidade

Gerir serviços de 
segurança

Gerenciamento de controle de 
entrada de pessoas e veículos

Gerenciamento de controle de 
crachá

Gerir serviços de 
transportes

Acidente veicular

Atendimento às requisições para 
utilização de viaturas

Controle de taxas e seguros

Manutenção de veículos

Elaboração de proposta para 
aquisição de veículo

Processo de doação de veículo

Gerir serviços de 
copa e limpeza

Administrar material de consumo 
de copa e cozinha

Distribuição de pessoal

Gerir suprimentos de 
fundos

Instruir suprimento de fundos

Executar financeiro

Efetuar guarda, manutenção e 
devolução de garantias contratuais

Gerir convênios

Executar convênios

Atender logística de 
viagens a serviço

Solicitar diárias e passagens

Prestar contas de viagens 

Planejar e gerir obra

Gerir contratos de execução de 
obras e reformas

Acompanhar execução de obras 
em prédios novos no que tange à 
arquitetura

Acompanhar execução de reformas 
de pequeno porte

Elaborar projetos básicos

Gerenciar projetos executivos

Elaborar projetos arquitetônicos 
de reformas ou obras de pequeno 
porte

Assessorar tecnicamente licitação 
de projetos executivos

Gerir serviços de 
manutenção predial

Executar manutenção preventiva

Executar manutenção corretiva e 
alterações

Acompanhar atas de 
registro de preços

Elaborar e acompanhar ata de 
registro de preços

Gerir serviços de 
manutenção veicular

Gerenciar manutenção de veículos

Controlar abastecimento de 
combustível

2  Projeto TRF Socioambiental

A comissão TRF Socioambiental deu continuidade 
às atividades de conscientização e treinamento iniciadas 
em 2008, quando o projeto foi lançado. 

No primeiro quadrimestre de 2009, o TRF Socioam-
biental focou suas ações na busca pela formação de uma 
cultura de responsabilidade ambiental, mediante banners 
e cartazes educativos afixados nas dependências do Tri-
bunal, notadamente nos ambientes que demandam cui-
dados específicos na utilização de recursos como água, 
energia elétrica, plásticos e papéis.

Simultaneamente à campanha de conscientização, 
a administração do Tribunal, por intermédio da comissão 
TRF Socioambiental, distribuiu coletores para o descarte 
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seletivo dos resíduos produzidos pelo órgão. Desse modo, 
as unidades receberam coletores apropriados de papéis e 
copos descartáveis, e as áreas comuns, além dos coleto-
res para copos, próximos aos bebedouros, também rece-
beram coletores próprios para papéis, plásticos diversos, 
vidros e materiais não recicláveis. Nas áreas externas do 
Tribunal, foram disponibilizados coletores conjugados, 
compreendendo os resíduos comumente eliminados 
pelo público, quais sejam papel, vidro, metal, plástico e 
resíduos gerais não recicláveis, incluindo-se resíduos or-
gânicos.

Com o intuito de se desestimular a utilização de 
copos descartáveis, a partir do mês de abril foram distri-
buídas canecas d’água, em acrílico, para todos os desem-
bargadores federais, servidores e prestadores de serviço. 
A medida estendeu-se ao longo do ano, premiando-se 
com canecas aqueles que comparecessem aos eventos 
promovidos pela comissão TRF Socioambiental.

Distribuição de canecas ecológicas – TRF Socioambiental.

No início do segundo semestre, foi realizada a 
abertura de novo processo de habilitação para a escolha 
de associações e/ou cooperativas aptas a dar continuida-
de à coleta seletiva solidária iniciada em setembro/2008, 
por força das determinações do Decreto 5.940/2006, 
bem como das Portarias/Presi 600-008 e 600-107 de 
22/01/2008 e 17/04/2008, respectivamente. Concluídos 
os procedimentos de habilitação, a comissão TRF Socio-
ambiental promoveu, em 11/08/2009, sessão pública para 
realização de sorteio objetivando o estabelecimento da 
ordem de execução da coleta seletiva pelas duas únicas 

entidades habilitadas, cujo resultado determinou o se-
guinte ordenamento:

Quadro 153 
Entidades habilitadas para coleta seletiva solidária

Cooperativa/associação Período

Cortrap – Cooperativa de reciclagem, 
trabalho e produção

29/09/2009 a 
28/03/2010

Apcorb – Associação pré-cooperativista dos 
catadores e recicladores de resíduos sólidos 
de Brasília

29/03/2010 a 
28/09/2010

Em comemoração ao primeiro aniversário do Pro-
jeto, foi proferida a palestra “Cenários e desafios socioam-
bientais”, conduzida pelo professor doutor Genebaldo 
Freire, portador de notório conhecimento na área de pro-
teção ambiental. Foram promovidas também palestras 
de sensibilização ambiental voltadas diretamente para os 
prestadores de serviço da área de limpeza, copa, vigilância 
e manutenções diversas, com o objetivo de melhor enga-
já-los nas ações relativas à economia e aproveitamento 
dos recursos materiais disponíveis, bem como ao correto 
desfazimento dos resíduos produzidos.
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Palestra sobre gestão de meio ambiente no Salão Nobre.

Destaca-se a participação do TRF Socioambiental 
na Semana da Saúde do Coração, ocorrida em setembro, 
evento durante o qual foram distribuídas sacolas ecoló-
gicas biodegradáveis, tipo “Ecobag”, com o intuito de se 
incentivar a substituição das sacolas plásticas.
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No quadro a seguir, encontram-se as principais ações desenvolvidas pelo projeto TRF Socioambiental:

Quadro 154 
Ações promovidas pelo TRF Socioambiental 

Mês Ações

Março

Afixação de banners educativos na entrada dos prédios do Tribunal.

Renovação do termo de compromisso firmado com a Apcorb para a coleta seletiva solidária.

Adesão ao movimento “a hora do planeta”— ato simbólico que acontece mundialmente uma vez 
por ano, desde 2007, no dia 27.

Participação na comissão organizadora do aniversário de 20 anos do TRF 1ª Região, no dia 30.

Abril

Afixação de cartazes educativos nos corredores, banheiros e demais áreas comuns dos prédios do 
Tribunal.

Distribuição dos coletores de resíduos nos corredores dos prédios do Tribunal.

Realização de cerimônia simbólica que marcou o início da distribuição de canecas d’água, em 
acrílico, objetivando promover a redução do uso de copos descartáveis no Tribunal, no dia 24.

Maio
Participação na organização da conferência Brasil-França, em defesa do meio ambiente, ocorrida no 
dia 8.

Junho

Prorrogação do termo de parceria com a associação Amigos do Futuro.

Lançamento do evento em comemoração da Semana do Meio Ambiente, com exposições, palestras 
e sorteios de brindes, no dia 1º.

Participação no evento de entrega do abaixo-assinado promovido pelo movimento “Amazônia para 
sempre” ao presidente da República, no dia 8.

Julho
Abertura do procedimento de habilitação objetivando a escolha de associações/cooperativas para a 
realização da coleta seletiva solidária, no dia 15.

Agosto
Sessão pública para realização de sorteio objetivando o estabelecimento da ordem de execução do 
recolhimento dos resíduos recicláveis pelas duas entidades habilitadas – Cortrap e Apcorb, no dia 11.

Setembro

Lançamento do processo de neutralização de carbono — plantio de mudas nativas do cerrado, em 
comemoração do primeiro ano do projeto TRF Socioambiental, no dia 24.

Apresentação da palestra “Cenários e desafios socioambientais” proferida pelo professor Genebaldo 
Freire, no dia 29.

Outubro

Palestra de sensibilização destinada aos prestadores de serviço, proferida pela presidente da 
associação Amigos do Futuro, Sra. Rejane Pieratti, nos dias 2 e 9.

Participação no evento “Mês da Criança no Judiciário — ações integradas de cidadania, saúde, 
educação e ecologia”, no dia 23.

Novembro
Participação no evento “Semana da Saúde do Coração”, com distribuição de sacolas ecológicas do 
tipo “Ecobag”.
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Dados relativos às atividades executadas pela área de comunicação e expedição administrativa.

Quadro 157 
Recebimento de documentos

Documentos recebidos/distribuídos Quantidade

Documentos recebidos das Seccionais via 
malote

59.115

Documentos recebidos via ECT e outros 
órgãos

90.903

Diários distribuídos no TRF 4.994

Jornais distribuídos no TRF 6.161

Revistas distribuídas no TRF 11.390

Documentos tramitados entre edifícios do 
TRF

2.369

Quadro 156 
Remessa de documentos

Documentos enviados/postados Quantidade

Enviados à Seção Judiciária do DF 10.887

Enviados ao CJF/STJ/STF e outros 4.774

Postados na ECT

Registrados 8.020

Registrados com AR 20.295

Simples e impressos 16.243

Mão própria 1.489

Sedex 7.193

PAC 7.808

Enviados, via malote, 
às Seccionais

Correspondências 
enviadas

75.666

Malotes enviados 13.375

Processos judiciais enviados Quantidade

Enviados às Secionais da Primeira Região 51.081

Enviados às Comarcas 22.176

Enviados aos JEFs (recursais) 380

Enviados aos demais Tribunais 445

Quadro 155 
Atividades de comunicação e expedição

Atividades desenvolvidas Quantidade/
Valor

Processos administrativos autuados 9.810

Matérias encaminhadas para publicação 
nos diários oficiais

140

Matérias encaminhadas para publicação 
no Jornal de Brasília

66

Matérias diagramadas nos tomos 
administrativos do Diário da Justiça Federal 
da Primeira Região

582

Edição do caderno – Tomo Administrativo 
do Diário da Justiça Federal da Primeira 
Região diagramado

188

Telegramas transmitidos 1.407

Faxes transmitidos 2.745

Petições recebidas via fax 4.177

Cópias reprográficas 859.621

Faturas/notas fiscais distribuídas 2.194

Faturas/notas fiscais analisadas e atestadas 118

Custas reprográficas recolhidas R$ 31.593,90

Gráfico 30 
Comparativo de publicação de 

matérias administrativas 2008 e 2009

2009
Diários O�ciais
124 (17%)

Jornal de Brasília
45 (6%)e-DJF1

582 (77%)

2008

Jornal de Brasília
47 (4%)e-DJF1 

715 (66%)

Diários O�ciais
328 (30%)
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Gráfico 31  
Telecomunicações

3.466

4.268

2.691

3.173

1.160
1.423

Telegramas
transmitidos

Faxes
transmitidos

Petições recebidas
via fax

2008 2009

Gráfico 32 
Tiragem de cópias reprográficas

913.774

2008 2009

722.385

Gráfico 33 
Recolhimento de custas reprográficas

R$ 19.927,30

R$ 27.857,90

2008 2009
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Gráfico 34 
Comparativo de documentos enviados/postados

2008 2009

20.499
38%

4.828
9%

17.368
32%

4.505
8%

5.794
11%

1.230
2%

12.862
26%

5.872
12%

16.816
33%6.412

13%

6.272
13%

1.331
3%

Registrado
Registrado com AR

Sedex
PAC

Simples e impressos
Mão própria

Gráfico 35 
Comparativo de documentos enviados por malote

69.020

2008 2009

68.437

10.420 11.190

Correspondências
enviadas

Malotes
enviados

Gráfico 36 
Remessa de processos judiciais

2009
40.772 18.797

364
348

2008
48.365

15.057

2.079
306

Processos enviados às Seccionais da Primeira Região
Processos enviados às Comarcas
Processos enviados aos demais Tribunais
Processos enviados aos JEFs (recursais)
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Execução orçamentária e financeira
Os valores que demonstram as despesas de pessoal, custeio, capital, inversão financeira, pagamento de precató-

rios e de RPVs referentes ao exercício de 2009 podem ser verificados nos quadros que se seguem.

Quadro 158 
Execução do orçamento por subfunção

Subfunção Tipo de despesa Valor pago Valor a 
liquidar

Recursos 
recebidos

Recursos 
não 

utilizados

Exec. 
financ.

Exec. 
orç.

Ação judiciária 

Outros benefícios assistenciais 12.419,94 – 12.419,94 – 100,00% 100,00%

Vencimentos e vantagens fixas – 
pessoal civil

176.539.909,02 – 176.540.711,74 802,72 100,00% 100,00%

Obrigações patronais 1.275.035,17 – 1.275.074,75 39,58 100,00% 100,00%

Diárias – pessoal civil 1.884.354,81 – 1.891.775,52 7.420,71 99,61% 99,61%

Outras despesas variáveis – pessoal 
civil

1.361.795,19 – 1.361.795,19 – 100,00% 100,00%

Material de consumo 1.905.197,43 794.050,58 2.863.872,53 164.624,52 66,53% 94,25%

Premiações culturais, artísticas, 
científicias, desportivas e outras

200,00 – 200,00 – 100,00% 100,00%

Passagens e despesas com 
locomoção

710.836,62 122.274,54 833.111,16 – 85,32% 100,00%

Serviços de consultoria 74.528,66 555.618,20 630.146,86 – 11,83% 100,00%

Outros serviços de terceiros – pessoa 
física

528.088,79 96.194,20 624.282,99 – 84,59% 100,00%

Locação de mão de obra 15.719.292,97 1.832.608,20 17.573.555,28 21.654,11 89,45% 99,88%

Outros serviços de terceiros – pessoa 
jurídica

9.502.808,60 1.822.357,59 11.434.498,92 109.332,73 83,11% 99,04%

Obrigações tributárias 
e contribuições – op. 
intraorçamentárias

39.886,43 26.023,05 65.939,92 30,44 60,49% 99,95%

Obras e instalações – op. 
intraorçamentárias

16.120,00 8.000,00 24.120,00 – 66,83% 100,00%

Equip. e material permanente – op. 
intraorçamentárias

1.229.079,25 2.000.236,91 3.336.714,23 107.398,07 36,84% 96,78%

Sentenças judiciais 125.182,12 0,00 125.182,12 – 100,00% 100,00%

Despesas de exercícios anteriores 9.234.497,06 191.160,42 9.426.089,06 431,58 97,97% 100,00%

Indenizações e restituições 634.964,93 112.114,20 748.511,13 1.432,00 84,83% 99,81%

Indenizações e restituições 
trabalhistas

373.532,16 311,67 373.843,83 – 99,92% 100,00%

Ressarcimento de despesas de 
pessoal requisitado

659.267,50 641.119,82 1.306.830,56 6.443,24 50,45% 99,51%

Administração 
geral

Obrigações patronais 29.474.026,96 455.435,07 29.929.462,03 – 98,48% 100,00%

Obras e instalações – op. 
intraorçamentárias

1.717.654,10 25.091.960,03 27.015.608,00 205.993,87 6,36% 99,24%

Despesas de exercícios anteriores 1.006.185,74 318.181,00 1.324.367,58 0,84 75,97% 100,00%
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Tecnologia da 
informação

Material de consumo 13.800,00 950.655,88 964.455,88 – 1,43% 100,00%

Serviços de consultoria – 79.000,00 163.530,00 84.530,00 0,00% 48,31%

Locação de mão de obra 12.396.145,71 1.568.812,29 13.964.958,54 0,54 88,77% 100,00%

Outros serviços de terceiros – pessoa 
jurídica

3.417.251,28 2.500.352,85 5.917.607,14 3,01 57,75% 100,00%

Equip. e material permanente – op. 
intraorçamentárias

142.058,44 4.362.110,00 4.527.684,44 23.516,00 3,14% 99,48%

Despesas de exercícios anteriores 194.040,27 – 194.040,27 – 100,00% 100,00%

Formação de
 recursos humanos 

Diárias – pessoal civil 103.720,82 – 112.890,95 9.170,13 91,88% 91,88%

Passagens e despesas com 
locomoção

22.994,00 17.728,23 46.193,35 5.471,12 49,78% 88,16%

Outros serviços de terceiros – pessoa 
física

47.690,60 14.000,00 63.117,70 1.427,10 75,56% 97,74%

Outros serviços de terceiros – pessoa 
jurídica

321.453,70 151.135,00 485.448,70 12.860,00 66,22% 97,35%

Obrigações tributárias e contribuição 
– op. intraorçamentárias

9.040,00 – 11.840,00 2.800,00 76,35% 76,35%

Despesas de exercícios anteriores 10.880,24 – 10.880,24 – 100,00% 100,00%

Indenizações e restituições 23.965,41 43.620,25 91.172,66 23.587,00 26,29% 74,13%

Comunicação 
social

Material de consumo 64.756,80 – 64.756,80 – 100,00% 100,00%

Previdência do 
regime estatutário

Aposentadorias e reformas 16.287.819,78 – 16.313.576,50 – 99,84% 99,84%

Pensões 2.588.905,69 – 2.588.905,69 – 100,00% 100,00%

Despesas de exercícios anteriores 3.024.879,71 156.116,35 3.155.239,62 0,28 95,87% 100,82%

Atenção básica

Outros serviços de terceiros – pessoa 
jurídica

3.202.796,83 319.978,85 3.522.775,68 – 90,92% 100,00%

Despesas de exercícios anteriores 433.708,13 – 435.919,31 2.211,18 99,49% 99,49%

Alimentação e 
nutrição

Auxílio-alimentação 8.147.023,52 2.079,34 8.149.102,86 – 99,97% 100,00%

Despesas de exercícios anteriores 28.577,16 – 28.577,16 – 100,00% 100,00%

Proteção e 
benefícios ao 
trabalhador

Auxílio-transporte 26.647,67 – 31.975,07 5.327,40 83,34% 83,34%

Despesas de exercícios anteriores 199,93 – 199,93  – 100,00% 100,00%

Educação infantil
Outros benefícios assistenciais 598.472,00 – 679.179,61 80.707,61 88,12% 88,12%

Despesas de exercícios anteriores 212,39 – 212,39 – 100,00% 100,00%

Outros encargos 
especiais

Sentenças judiciais 4.103.111.878,06 26.000.044,28 4.129.146.708,69 34.786,35 99,37% 100,00%

Despesas de exercícios anteriores 6.945,04 – 6.945,04 – 100,00% 100,00%

Total 4.408.250.726,63 70.233.278,80 4.479.396.007,56 912.002,13 98,41% 99,98%

Dados das unidades gestoras 090027 – TRF 1ª Região (despesas administrativas) e 090049 – TRF 1ª Região precatório e RPV.
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Quadro 160 
Execução do orçamento por grupo de despesa

Tipo de despesa Execução da despesa Orçamento  provisionado Crédito disponível

Pessoal e encargos sociais 2.710.228.996,81 2.710.267.952,44 38.955,63

Outras despesas correntes 1.650.268.942,85 1.650.801.965,90 533.023,05

Investimentos 34.567.218,73 34.904.126,67 336.907,94

Inversões financeiras 83.418.847,04 83.421.962,55 3.115,51

Quadro 159 
Despesas de pessoal

Unidade 
orçamentária Tipo de despesa Valor pago Valor a 

liquidar
Recursos 
recebidos

Recursos 
não 

utilizados

Exec. 
financ.

Exec. 
orç.

Pagamento de 
aposentadorias e 

pensões – nacional 

Aposentadorias e 
reformas

16.287.819,78 – 16.313.576,50 – 99,84% 99,84%

Pensões 2.588.905,69 – 2.588.905,69 – 100,00% 100,00%

Despesas de 
exercícios anteriores

3.024.879,71 156.116,35 3.155.239,62 0,28 95,87% 100,82%

Contribuição da 
União, de suas 

autarquias e 
fundações para o 
custeio do regime 
de previdência dos 
servidores públicos 
federais – nacional

Obrigações patronais 29.474.026,96 455.435,07 29.929.462,03 – 98,48% 100,00%

Despesas de 
exercícios anteriores

1.006.185,74 318.181,00 1.324.367,58 0,84 75,97% 100,00%

Julgamento de 
causas na justiça 

federal – nacional

Outros benefícios 
assistenciais

12.419,94 – 12.419,94 – 100,00% 100,00%

Vencimentos e 
vantagens fixas – 
pessoal civil

176.539.909,02 – 176.540.711,74 802,72 100,00% 100,00%

Obrigações patronais 1.275.035,17 – 1.275.074,75 39,58 100,00% 100,00%

Outras despesas 
variáveis – pessoal 
civil

1.361.795,19 – 1.361.795,19 – 100,00% 100,00%

Sentenças judiciais 125.182,12 – 125.182,12 – 100,00% 100,00%

Despesas de 
exercícios anteriores

8.947.254,56 189.600,01 9.136.854,57 – 97,92% 100,00%

Indenizações 
e restituições 
trabalhistas

373.532,16 311,67 373.843,83 – 99,92% 100,00%

Ressarcimento de 
despesas de pessoal 
requisitado

659.267,50 641.119,82 1.306.830,56 6.443,24 50,45% 99,51%

Total 241.676.213,54 1.760.763,92 243.444.264,12 7.286,66 99,27% 100,00%

Dados da unidade gestora 090027 – TRF 1ª Região.
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Quadro 161 
Execução do orçamento

Descrição da despesa Valor provisionado Valor pago Valor a liquidar Valor executado

Precatório e RPV 4.129.153.653,73 4.103.118.823,10 26.000.044,28 4.129.118.867,38

Demais despesas 350.242.353,83 305.131.903,53 44.233.234,52 349.365.138,05

Total das despesas 4.479.396.007,56 4.408.250.726,63 70.233.278,80  4.478.484.005,43

Dados da unidade gestora 090027 – TRF 1ª Região (despesas administrativas) e  da unidade gestora 090049 – TRF 1ª Região (precatório e RPV).

Material e patrimônio
A área de administração de material e patrimônio, 

além das atribuições de fornecimento de materiais, ma-
nutenção dos níveis de estoque, registro, controle e distri-
buição de bens patrimoniais e manutenção adequada dos 
depósitos de materiais do Tribunal, continua realizando, 
desde 2007, a catalogação de material de consumo no sis-
tema Catmat/Siasg para aquisição via pregão eletrônico. 
Ao lado apresentam-se os documentos que refletem os 
trabalhos executados.

Quadro 162 
Atividades da área de material e patrimônio

Descrição Quantidade

Requisição de material atendida 4.133

Nota fiscal atestada 538

Pedido de aquisição de material emitido 318

Ofício recebido 77

Ofício expedido 444

Memorando recebido 603

Memorando expedido 366

Livro tombado 2.692

Bem patrimonial tombado 4.326

Despacho em processo 671

Termo de cessão recebido 7

Termo de doação recebido 1

Termo de responsabilidade emitido 2.119

Autorização de entrada/saída de material 101

Requisição de viatura emitida 35

Termo de cessão emitido 52

Termo de doação emitido 5

Termo de baixa 10
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Engenharia e manutenção
A manutenção preventiva e corretiva das instalações do Tribunal, atividade rotineira da área de engenharia e 

manutenção, que garante instalações físicas adequadas às atividades judicantes, totalizou 3.007 requisições de serviços 
efetuadas pelo Sistema de Atendimento, Acompanhamento e Controle de Serviços – Siate.

Foram, realizados, ainda, os acompanhamentos de contratos de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas 
de ar-condicionado, de combate a incêndio e bombas, nos elevadores, aparelhos de fax, estabilizadores, nobreaks e 
máquinas em geral, bem como de prestação de serviços para fornecimento de água, energia elétrica, telefone fixo e 
telefonia celular, conforme quadro a seguir.

Quadro 163 
Contratos contínuos acompanhados pela área de engenharia

Descrição dos contratos Local Valor anual 
(R$)

Manutenção preventiva e corretiva em sistemas de 
ar-condicionado

Edifícios do TRF 518.505,45

Manutenção preventiva e corretiva em sistemas de 
detecção e combate a incêndio

Edifícios do TRF 64.352,28

Manutenção preventiva e corretiva de elevadores Edifícios do TRF 42.744,29

Manutenção preventiva e corretiva de eletrobombas Edifícios do TRF 18.730,50

Locação de mão de obra especializada para serviços 
de manutenção predial preventiva e corretiva 

Edifícios do TRF 1.438.564,38

Prestação de serviços de fornecimento de água e 
esgoto – Caesb

Edifícios do TRF 640.014,84

Prestação de serviços de fornecimento de energia 
elétrica – CEB

Edifícios do TRF 478.806,00

Manutenção preventiva e corretiva de estabilizadores Edifícios do TRF 58.800,00

Serviços de telefonia  – Embratel e Brasil Telecom Edifícios do TRF 1.059.653,30

Manutenção de PABX Edifícios do TRF 102.567,20

Serviços de telefonia móvel Edifícios do TRF 18.508,24

Locação do Edifício Dona Marta XVIII Ed. Dona Marta XVIII 755.352,60

Total 5.196.599,08
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Quadro 164 
Especificações, projetos desenvolvidos e obras executadas

Descrição Local Valor 
 R$

Fornecimento de aparelhos, dutos, filtros e acessórios para ar-condicionado, 
análise de qualidade do ar e instalação de exaustores

Edifícios do TRF 28.471,50

Modernização e serviços diversos em elevadores Edifícios do TRF 297.980,00

Fornecimento e instalação de peças de sistema de esgotamento de águas 
pluviais

Edifícios do TRF 28.522,79

Fornecimento e instalação de piso antiderrapante e aquecedor para o Berçário Ed. Dona Marta XVIII 2.798,00

Fabricação, fornecimento e montagem de armários Edifícios do TRF 17.773,24

Aquisição de materiais diversos para reforma de imóvel funcional na SQS 216 SQS 216 8.105,50

Contratação de serviços e aquisição de materiais para substituição de vidros, 
películas e persianas

Edifícios do TRF 19.162,97

Fornecimento e instalação de divisórias Edifícios do TRF 85.120,82

Modernização da Biblioteca com a substituição de divisórias e montagem de 
novas cabines de leitura 

Ed. Sede I 1.000,00

Execução de nova rede de esgoto Ed. Sede I 1.000,00

Aquisição de materiais diversos para manutenção e pequenos serviços Edifícios do TRF 21.155,55

Aquisição de duas coberturas para abrigo de veículos Sede II e Adriana 36.704,00

Aquisição e instalação de porta automática Ed. Sede II 10.100,00

Aquisição e montagem de armários de aço Base Operacional 75.000,00

Instalação de piso flutuante Cidade de Cabo Frio 41.449,90

Aquisição de materiais para decorar o jardim do ed. Sede II Ed. Sede II 2.887,60

Recuperação estrutural de brises de concreto Ed. Sede II 138.343,00

Execução de serviços de impermeabilização 

Ed. Sede I e II; 
Laje intermediária entre 
Edifício Sede II e Edifício 

da SJDF; Adriana

1.237.234,97

Fornecimento e instalação de sistema de ar-condicionado de precisão e sistema 
de grupo motor gerador de energia 

Ed. Sede II 1.784.712,24

Reforma das instalações elétricas e implantação de iluminação externa Centrejufe 269.452,01

Aquisição e instalação de nobreak Ed. Sede I 30.000,00

Elaboração de projeto executivo para aquisição de grupo motor gerador Sede I Ed. 9.600,00

Gestão de suprimento de fundos para aquisição de materiais e execução de 
serviços emergenciais da Dieng

Dieng 22.500,00

Ressarcimentos com telefonia móvel celular
Gabinetes dos 

desembargadores
8.640,00
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Implantação da Gráfica Base Operacional 774.431,50

Implantação do Memorial do TRF Ed. Sede I 119.828,29

Elaboração de projeto básico para contratação de empresa especializada em 
estruturas para estudos e laudo de perícia técnica sobre implantação do Drive-
Thru

Ed. Sede II 4.420,00

Elaboração de projeto básico para contratação de obras para Drive-Thru Ed. Sede II 100.000,00

Aquisição de máquina plotter de recorte de vinil Sepob/Dieng 8.000,00

Elaboração de projeto básico para contratação de empresa para fornecimento 
de 3 softwares Revit Architecture-Autocad 2009, para servidores da Dieng

Sepob/Dieng 33.000,00

Elaboração de termo de referência para compra de materiais para reforma de 
sanitários coletivos

Ed. Sede I 35.000,00

Total 5.252.393,88

Reforma das instalações elétricas e implantação de  
iluminação elétrica do Centrejufe.

Implantação da Gráfica na Base Operacional.

Obra de impermeabilização do Edifício Sede I em 26/08.

A área de engenharia integra o Comitê Técnico de 
Obras da Justiça Federal – CTO, instituído pela Portaria 57 
de 11/06/2008 do CJF. Em 2009, participou efetivamente 
nas seguintes atividades:

elaboração e discussão do Guia de Obras do CTO;��

elaboração e discussão de estudos para estimativas de ��
custos de obras;

cadastramento no CADI-JUS de projetos da Primeira Re-��
gião para o PLOA-2010 em contatos com as Seccionais;

cadastramento no CADI-JUS de todos os imóveis da Pri-��
meira Região em contatos com as Seccionais;

participação em cinco reuniões do CTO em Brasília, Porto ��
Alegre/RS e Recife/PE. 
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A área também contribuiu para o mapeamento de 
seus processos, no projeto Sigjus, com a participação em 
reuniões de elaboração, revisão e videoconferências com 
os Tribunais Regionais Federais das cinco Regiões e o CJF.

Segurança e serviços gerais
Entre as atividades da área de segurança e serviços 

gerais destacam-se:

supervisão e administração de oito instalações que en-��
globam as unidades do Tribunal Regional Federal da Pri-
meira Região, bem como coordenação de um efetivo de 
pessoal terceirizado com mais de 600 pessoas.

Acompanhamento e gestão de 30 contratos, tais como: ��
conservação e limpeza, fornecimento de peças para 
veículos, café, água mineral, açúcar, combustíveis, loca-, café, água mineral, açúcar, combustíveis, loca-
ção de mão de obra de brigadista.

Administração de frota composta de 65 veículos, sendo  ��
três especiais de representação (Toyota Corolla SEG) para 
atendimento aos gabinetes da Presidência, Vice-Presi-
dência e Corregedoria-Geral e um veículo Toyota Hilux 
SW4 para utilização em viagens a serviço do gabinete da 
Corregedoria-Geral.

Para aprimoramento e dinamismo por parte dos 
agentes de segurança no desempenho das atividades e 
atribuições exigidas pelo cargo, com o apoio da área de 
recursos humanos, foram realizados cursos de capacitação 
aos servidores da área de transporte, segurança e plantão, 
sendo um deles ministrado pela Academia Nacional de 
Polícia Federal. Para todos os servidores lotados na área 
de segurança e serviços gerais que percebem a GAS (Gra-
tificação de Atividade de Segurança), foi realizado Curso 
de Segurança Institucional/CIS-2009, atendendo desta 
forma, a dispositivo da lei que regulamentou a referida 
gratificação, com conteúdo programático bastante ade-
quado às atividades de segurança, a saber:

segurança de dignitários; ��

direção defensiva; ��

segurança patrimonial; ��

defesa pessoal, algemamento/condução; ��

técnicas de abordagem e atendimento ao público; ��

técnicas de investigação e entrevista e ��

armamento e tiro.��

Em busca da eficiência e eficácia no que concer-
ne à segurança do Tribunal, foram adquiridos e instala-
dos sistemas de Circuito Fechado de Televisão – CFTV 
nos Edifícios Adriana, Base Operacional/Gráfica e Esmaf/
Centrejufe, e foram implantados serviços de monitora-, e foram implantados serviços de monitora-
mento em tempo real nos CFTV.

Como forma de estímulo ao uso do crachá de 
identificação pelos servidores, prestadores de serviços e 
estagiários, a campanha denominada “O uso do crachá é 
obrigatório” foi relançada no mês de outubro, com a dis-
tribuição de cordões para uso nos crachás, em substitui-
ção aos antigos prendedores, e a distribuição de panfletos 
com várias informações e dicas úteis.

Ocorreu, ainda, a implantação definitiva do Siste-
ma de Transportes – Sistra, que agilizou sobremaneira o 
atendimento de requisição de veículos, bem como otimi-
zou a demanda.

Quadro 165 
Serviços gerais

Atividade Quantidade

Entrada de pessoas (média mensal) 125.566

Entrada de material 3.192

Saída de material 1.392

Requisição atendida de viatura/motorista 10.474

Manutenção de veículos oficiais 89

Solicitação de serviços de segurança 291

Afixação de cartazes em quadros de aviso 3.075

Confecção de crachás 641
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O Tribunal, por meio da Secretaria de Tecnolo-
gia da Informação – Secin, priorizou o desen-
volvimento dos sistemas de Processo Digital 

– e-Jur, de Numeração Única de Processos, de Trans-
parência em Números, bem como a padronização 
dos e-mails da Primeira Região (...@trf1.jus.br), adap-
tando-os ao novo domínio do Tribunal na internet. A 
continuação do aprimoramento e da modernização 
das ferramentas de gestão disponíveis ao público in-
terno do Tribunal, Seções e Subseções Judiciárias foi 
outro foco de atuação da Secin.

Em 29 de julho, em reunião do Conselho da Jus-
tiça Federal – CJF, foram firmados os termos de compro-
misso de alinhamento das ações para a implantação do 
processo digital na Justiça Federal de primeiro e segundo 
graus, visando-se atender o previsto na Lei 11.419/2006. 
Em 28 de agosto, foi instituído grupo de trabalho para de-
senvolvimento e implantação do Processo Digital – e-Jur, 
que substituirá o processo físico (em papel) pelo proces-
so eletrônico na Primeira Região. A partir de 2010, com 
a implantação do e-Jur, os novos processos que derem 
entrada na Primeira Região tramitarão de forma eletrôni-
ca, com exceção dos processos criminais e daqueles que 
tiverem publicidade restrita. 

A Secin adaptou seus sistemas processuais para 
adequá-los à padronização do número dos processos nos 
órgãos do Poder Judiciário, em conformidade com o dis-
posto na Resolução 65, de 16/12/2008, do Conselho Na-
cional de Justiça – CNJ. A partir de 01/01/2010, o número 
original recebido pelo processo será utilizado por todas as 
instâncias pelas quais tramitar, passando a numeração de 
15 para 20 dígitos (sete para o número; dois para dígitos 
verificadores; quatro para o ano; um referente ao código 
da Justiça; dois referentes ao código do Tribunal e quatro 
referentes à origem). A medida visa facilitar o acesso do 
cidadão às informações sobre a tramitação dos processos 
em todas as instâncias da Justiça (federal, estadual, eleito-
ral, trabalho e militar) e nos Tribunais Superiores.

Com o objetivo de aumentar a segurança dos da-
dos da rede corporativa e o gerenciamento e controle das 
redes externas em utilização pelos usuários do Tribunal, 
Seções e Subseções Judiciárias, foram implementadas 
políticas de segurança da informação que compreendem 
auditoria periódica e correção de falhas dos sistemas in-
formatizados. Priorizou-se também a segurança na insta-
lação da conexão da rede do Tribunal com redes corpo-
rativas externas, mediante o controle de sua implantação 
e utilização bem como do gerenciamento do acesso à 
internet.

Merece destaque a implantação da tecnologia de 
voz sobre IP – VoIP, que utiliza a infraestrutura de rede 
de dados existente, reduzinho os custos com ligações 
interurbanas e otimizando o uso da estrutura de dados, 
o que gera grande economia de recursos financeiros 
destinados à contratação de telecomunicações no Tri-
bunal e nas Seções e Subseções Judiciárias da Primeira 
Região. Esta tecnologia foi instalada nos edifícios Cidade 
de Cabo Frio e Funasa, atendendo 64 ramais distribuí-
dos entre as divisões Dilep, Dicap, Secre, Direh e Dijur 
do Tribunal, a Seção Judiciária do Estado do Amazonas 
e as Subseções Judiciárias de Ilhéus/BA, Anápolis/GO, 
Aparecida de Goiânia/GO, Rio Verde/GO e Luziânia/GO, 
por meio da solução totalmente VoIP, PABX IP e da inter-
ligação de roteamento das centrais telefônicas (PABX) da 
Justiça Federal de Minas Gerais e de Goiás com o Tribu-
nal. Isso possibilita ligações interurbanas sem tarifação 
para os 14 estados, 1 Seção e 5 Subseções Judiciárias 
por meio da tecnologia VoIP – DDDs da Primeira Região 
redirecionadas da central PABX Alcatel do Tribunal para 
a rota VoIP. 

Entre as principais ações no tocante a redes, 
destacam-se a gerência e a manutenção da infraestru-
tura da rede interna e dos ativos de rede do Tribunal e 
a manutenção do servidor de transmissão de áudio e 
vídeo. Ressaltam-se, ainda, a implantação do Sistema 
Vlans na Justiça Federal de Mato Grosso, Amazonas, 
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Maranhão e Acre e o cabeamento vertical em fibra na 
Justiça Federal de Mato Grosso. Houve manutenção na 
rede da Justiça Federal da Bahia e do Amapá e mon-
tagem da infraestrutura de rede para o mutirão do 
Juizado Especial Federal do Tocantins. Estão em desen-
volvimento o Sistema de Segurança de Rede com au-
tenticação e a realização de estudos para a instalação 
de segurança da rede interna e Rede Wi Fi para o TRF 1ª 
Região e Seções Judiciárias. Destacam-se o projeto de 
ampliação da infraestrutura de rede da Justiça Federal 
do Tocantins, interligando as Seccionais em rede com 
o Tribunal.

Além da elaboração e acompanhamento dos 
projetos de aquisição e especificação técnica e asses-
soramento das atividades que envolvem a área de tec-
nologia da informação – TI, destacam-se as seguintes 
ações:

criação, implantação e acompanhamento do sistema de ��
gestão para o Pro-Social; 

apoio à Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica – ��
Coint na elaboração do Plano de Ação do TRF 1ª Região 
para implantar o Processo Digital;

elaboração do plano de execução dos recursos destina-��
dos ao processo digital; 

apoio ao projeto de implantação do sistema da página ��
da Secre; 

apoio ao CJF na elaboração do projeto Sigjus;��

definição de plano de ação para reestruturação do mo-��
delo de backup na Primeira Região;

acompanhamento dos procedimentos licitatórios e ho-��
mologação das propostas das licitantes, para todos os 
projetos de interesse da área de TI;

gestão do contrato de terceirização de mão de obra da ��
área de TI;

aquisição de impressoras e cartões de PVC para atender ��
às demandas da área de segurança de TI, do novo sis-
tema de acesso virtual à rede do Tribunal – VPN (Virtual 
Private Networking) e de impressão das carteiras do Pro-
Social;

aquisição de �� modens de acesso à internet banda larga 
3G;

autorização de uso das licenças perpétuas de antivírus e ��
de uso do software de auditoria, inventário e gerência de 
infraestrutura – Altiris;

aquisição das licenças de uso do �� software Adobe; 

aquisição das licenças de uso do banco de dados ��
Oracle;

aquisição das licenças de uso para áudio e vídeo digital ��
– DRS;

aquisição das licenças de uso de �� software de integração 
MSWord – Java para atender ao sistema e-Doc ;

digitalização da Coordenadoria de Recursos;��

digitalização de todo o acervo de primeiro e segundo ��
graus para atender às demandas do Processo Digital;

aquisição de servidores, �� storages e ativos de rede para o 
Tribunal, Seções e Subseções Judiciárias;

aquisição de equipamentos de usuários para utiliza-��
ção do Processo Digital (monitores, scanners, esta-
ções de trabalho, pen drives, tokens, placas de vídeo 
e outros);

contratação de serviço de manutenção de servidores.��

A Secin prestou suporte a sistemas (Juris, Sispra, 
Sarh) e serviços (e-mail, banco de dados, terminal ser-
ver, backup). Incluem-se entre os serviços o monitora-
mento da disponibilidade, segurança e capacidade de 
todo o ambiente de servidores e rede do Tribunal em 
tempo real (ativos das redes wan, man e lan e serviços 
relativos aos servidores alocados ao CPD deste Tribu-
nal, Seções e Subseções Judiciárias); a administração e 
configuração do serviço de videoconferência de toda 
a Primeira Região e a manutenção, preventiva ou sob 
demanda, em equipamentos de informática instalados 
no Tribunal. A Secretaria realizou 37.294 atendimentos, 
com avaliação positiva dos usuários na quase totalida-
de (99,6%).

Com relação à implantação de sistemas, destaca-se 
o apoio à Cojef no projeto Assistência Judiciária Gratuita – 
AJG, por meio da participação em reuniões e encaminha-
mento de sugestões de melhorias do sistema e testes de 
implantação, bem como pelo acompanhamento de sua 
implantação nas Seções Judiciárias.
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Quanto aos treinamentos realizados, ressaltam-
se: treinamentos de certificação digital, envio eletrôni-
co, Sirec, Sistra, Siouv e AJG para Seções Judiciárias e 
e-Proc; gravação e edição de vídeos dos treinamentos 
ministrados.

Demais projetos implantados
Conclusão da reforma das instalações físicas e lógicas do ��
CPD do Tribunal.

Viabilização da instalação dos novos servidores de banco ��
de dados.

Melhorias no sistema de auditoria do banco de dados ��
(conexões, alterações e ocorrências de erro).

Incorporação da atividade de administração de dados ��
(AD). 

Criação de novos ambientes de bancos de dados de ��
teste.

Organização dos ambientes de desenvolvimento, homo-��
logação e teste.

Projetos em fase de desenvolvimento
Elaboração de projeto para aquisição de solução de ��
backup para as Seccionais.

Instalação e configuração do novo robô de �� backup.

Readequação do �� backup do Tribunal.

Melhorias nas permissões de acesso aos dados.��

Prospecção de soluções de busca textual.��

Análise do cadastro de usuários do Tribunal e das Seccio-��
nais e atualização das permissões.

Serviços e manutenções efetuados
Instalação e manutenção dos computadores servidores ��
que atendem à Primeira Região.

Monitoração e ampliação da capacidade dos servidores ��
de banco de dados de acordo com a demanda. 

Validação de modelo de dados de novos sistemas e alte-��
rações em sistemas já implantados.

Interligação, via VoIP, com o CNJ.��

Desenvolvimento do projeto da nova rede �� wan em âm-
bito nacional, que abrange os TRFs e o CJF.

Obedecendo à Resolução 70 do CNJ, de 18/03/2009, 
que dispõe sobre o planejamento e a gestão estratégica 
no âmbito do Poder Judiciário, e tendo por base o Mapa 
Estratégico do Tribunal, a Secin promoveu estudos para 
realização do planejamento estratégico de TI – Peti e do 
plano diretor de tecnologia de informática – PDTI, este em 
fase de elaboração.

Sistemas/programas implantados e em 
fase de implantação

Sistema de Citação e Intimação Eletrônica – 
e–Cint versão 2.0

Descrição: sistema de citação e intimação eletrônica des-��
tinado aos processos do JEF virtual.

Objetivo: citar e intimar, por meio da �� web, as partes e ad-
vogados que aderirem a esse canal de comunicação, em 
substituição às demais formas de citação e intimação.

Destinatários: Corregedoria-Geral, partes e advogados.��

Situação: implantado.��

Melhorias: maior rapidez de �� performance e melhor in-
teração do usuário; alterações de leiaute para melhor 
visualização e navegação; implementação dos campos: 
equívoco de remessa, ciência sem manifestação, ajustes 
para numeração única.

Repositório Eletrônico de Documentos – RED

Descrição: repositório dos documentos institucionais e ��
minutas; segue os requisitos do MoreqJus, norma que 
determina como os documentos eletrônicos gerados na 
Justiça Federal devem ser armazenados para garantir sua 
integridade e preservação.

Objetivo: retirar documentos armazenados nos bancos ��
de dados e transferi-los para o sistema de arquivo, que 
passará a ser o único repositório; isso possibilitará o uso 
dos recursos de armazenamento, reduzirá os custos de 
manutenção dos bancos de dados e otimizará o uso da 
rede de comunicação do Tribunal.
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Destinatários: outros sistemas do Tribunal, entre eles: ��
e-AVS, g-Doc, e-Siam, PJD-EF, e-Doc, e-Digitalizador, 
GPDOC.

Situação: em evolução.��

Melhorias: inclusão em lote; inclusão de minutas; recu-��
peração de assinaturas; controle transacional; pesquisa 
múltipla; alterações para atender às demandas do Pro-
cesso Digital.

Sistema de Afastamento de Magistrados – e-Siam

Descrição: permite a realização de todas as atividades re-��
lacionadas a afastamento de magistrados.

Objetivo: possibilitar a tramitação digital das solici-��
tações de afastamento, o controle e acompanha-
mento dos procedimentos de solicitação, avaliação 
e autorização; inclusão e alteração de modelos de 
despachos; geração de relatórios e assinatura digital 
das solicitações de afastamento de magistrados para 
autorização.

Destinatários: magistrados da Primeira Região.��

Situação: implantado.��

Melhorias: implantação de consulta fonética; especifica-��
ção da solução para reenvio de e-mails.

Sistema de Autorização de Viagem a Serviço – 
e-AVS

Descrição: registra as atividades relacionadas a via-��
gens a serviço, desde a solicitação até a autorização 
de despesa por meio de assinatura digital e prestação 
de contas da aplicação do recurso recebido pelo fa-
vorecido.

Objetivo: cadastrar as solicitações de autorização de ��
viagem a serviço por meio da tramitação digital; con-
trolar os procedimentos de requisição, autorização, pa-
gamento, prestação de contas e auditoria de viagens 
a serviço; autuar e armazenar os processos relativos às 
solicitações de AVS e assinatura digital das solicitações 
de AVS e das prestações de contas.

Destinatários: magistrados e servidores da Primeira Re-��
gião ou colaborador eventual.

Situação: implantado.��

Melhorias: desenvolvimento do relatório de diárias e pas-��
sagens encaminhado ao CNJ mensalmente; implantação 
do módulo Secoi; retirada de percentual adicional adota-
do nos acompanhamentos de magistrados.

Processo Judicial Digital – Execução Fiscal 
PJD-EF

Descrição: permite a realização de atividades relaciona-��
das à virtualização de processos.

Objetivo: transformar documentos em arquivos digitais, ��
por meio de scanner; autuar processos para tramitação 
em meio digital; realizar a tramitação virtual de processos 
e possibilitar a assinatura digital de peças processuais e a 
juntada aos autos virtuais.

Destinatários: varas de execução.��

Situação: implantado.��

Melhorias: disponibilização de aplicativo �� desktop para 
autuação de processos digitalizados; substituição no 
sistema PJD do componente de assinatura, para o 
software e-Assinador, desenvolvido pela Divisão de Es-
pecificação e Gestão de Projetos de Sistemas; um dos 
sistemas ganhadores do Prêmio Incentivos Funcionais 
(março/2009); desenvolvimento de aplicação de gera-
ção e transferência de arquivos dos processos com vista 
para a PGFN; digitalização do acervo das três varas de 
execuções da Seção Judiciária do Distrito Federal; im-
plantação do sistema PJD nas 11ª e 18ª Varas da Seção 
Judiciária do Distrito Federal; treinamento e capacita-
ção do Nutec/DF; apoio ao Nutec/DF no repasse do 
treinamento à 11ª Vara/DF; módulo PJD – Seção de Cál-
culos Judiciais; módulo integrante do sistema PJD para 
realização e juntada dos cálculos judiciais; adequações 
no sistema PJD para publicação na Imprensa Nacional; 
adequações no sistema PJD para atender a Resolução 
do CNJ 65 referente à numeração única de processos; 
integração com novo modelo do sistema RED.

Sistema Virtual de Calendário Forense – 
e-Calendário

Descrição: destina-se ao lançamento de datas de suspen-��
são de expediente e de prazo, no Tribunal, nas Seções e 
Subseções e nas Varas.
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Objetivo: possibilitar o controle dos prazos nos sistemas ��
informatizados em uso na Primeira Região.

Destinatários: servidores da Corregedoria-Geral.��

Situação: implantado.��

Melhorias: ajuste para contemplar os feriados com sus-��
pensão de prazo.

Terminal de Autoatendimento – TAA

Descrição: equipamento.��

Objetivo: possibilitar consulta à listagem de movimentações ��
e partes de processos de primeiro e segundo graus. No JEF 
da Primeira Região, aplica-se o mesmo procedimento.

Destinatários: partes processuais, entre outros destinatários. ��

Situação: implantado.��

Melhorias: ajuste para numeração única.��

Gestor de Conteúdo do site do Tribunal – CMS

Descrição: gestor de conteúdo do �� site do Tribunal.

Objetivo: disponibilizar notícias, avisos e destaques na ��
página eletrônica do Tribunal.

Destinatários: usuários internos e externos do �� site do Tri-
bunal.

Situação: implantado.��

Melhorias: ajustes de leiaute.��

Sistema de Relatórios Estatísticos – 
Transparência em Números

Descrição: sistema desenvolvido para divulgar na inter-��
net dados estatísticos dos órgãos judiciários de primeiro 
e segundo graus, conforme Resolução 57/2009 do CJF e 
Provimento 2/2009 da Corregedoria-Geral do CJF.

Objetivo: uniformizar no âmbito dos TRFs a publicação ��
de dados estatísticos na internet, no que diz respeito 
à quantidade de processo sob sua responsabilidade e 
à produtividade de seus órgãos integrantes; garantir 
o cumprimento ao disposto no art. 37 da Lei Orgânica 
da Magistratura, pelo qual os tribunais devem publicar, 
mensalmente, dados estatísticos sobre a produção de 
cada magistrado.

Destinatários: qualquer pessoa conectada à internet me-��
diante visita ao site do Tribunal.

Situação: implantado.��

Melhorias: permite a disponibilização das informações ��
dos dados estatísticos dos juízes e desembargadores da 
Primeira Região (disponível desde o final de agosto).

Carga de dados para a Corregedoria-Geral do 
CJF

Descrição: replicação no banco de dados do CJF das ��
principais informações estatísticas de primeiro e segun-
do graus.

Objetivo: viabilizar a construção de um banco de dados ��
de estatística no CJF.

Destinatários: Corregedoria-Geral.��

Situação: implantado.��

Melhorias: cargas disponíveis.��

Construção do sistema de business intelligence – 
BI do TRF

Descrição: sistema de emissão de relatórios baseado em ��
replicação de dados.

Objetivo: fornecer à administração ferramenta de gestão ��
baseada em relatórios flexíveis e de baixo tempo de pro-
cessamento.

Destinatários: Presidência, Diretoria-Geral, Coordenação ��
dos Juizados Especiais Federais, gabinetes e Divisão de 
Estatística.

Situação: em desenvolvimento.��

Relatórios estatísticos de apoio ao processo de 
promoção de magistrados

Descrição: conjunto de relatórios necessários ao proces-��
so de promoção de magistrados por merecimento.

Objetivo: viabilizar a análise prevista na Resolução/Presi ��
600-017.

Destinatários: Corregedoria-Geral.��

Situação: implantado.��

Sistema de folha de pagamento – SFP

Descrição: cálculo da folha de pagamento. ��
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Objetivo: processamento da folha de pagamento; geren-��
ciamento, disponibilização e controle das informações 
(esse sistema facilita e agiliza o cálculo da folha de pa-
gamento,  por meio de uma ferramenta mais moderna 
que a anterior).

Destinatários: área administrativa do TRF 1ª Região.��

Situação: sistema em produção no Tribunal e nas Seccio-��
nais do Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e 
Tocantins, utilizado em paralelo nas Seccionais da Bahia 
e de Minas Gerais.

Melhorias: permite às seções de pagamento das Seccio-��
nais antecipar alguns trabalhos na folha de pagamento 
para ser implementado depois que a Divisão de Paga-
mento do Tribunal liberar a folha para as Seccionais; pro-
piciar a automação no cálculo de pensão alimentícia de 
gratificação natalina.

SARH

Descrição: sistema de administração de recursos humanos.��

Objetivo: permitir o gerenciamento dos dados funcionais ��
de magistrados, servidores e estagiários e manter o ca-
dastro dos prestadores de serviço.

Destinatários: Secretaria de Recursos Humanos e Asses-��
soria de Assuntos da Magistratura.

Situação: implantado.��

Melhorias: reestruturação do módulo de entrega de de-��
claração de bens de modo que o servidor possa cadas-
trar junto com a entrega o número do recibo; reelabora-
ção de procedimento para integrar o e-Pro-Social (pron-
tuário eletrônico) com o SARH no que diz respeito ao 
cadastro de licenças médicas; reestruturação do módulo 
de pagamento de estagiários para incluir o auxílio-trans-
porte; criação do módulo de recesso dos estagiários.

Sistema de Peticionamento Eletrônico – e-Proc

Descrição: sistema para peticionamento via �� web.

Objetivo: permitir o encaminhamento à Justiça Federal ��
da Primeira Região de petições via internet.

Destinatários: a sociedade.��

Situação: implantado.��

Melhorias: criação dos módulos de cadastro de entida-��
des jurídicas e de recadastramento de usuários e criação 
da funcionalidade de peticionamento em lote.

Sistema de Catálogo Telefônico on-line

Descrição: permite a consulta eletrônica ao catálogo de ��
telefones da Primeira Região.

Objetivo: permitir acesso rápido ao catálogo de telefone ��
atualizado da Primeira Região.

Destinatários: magistrados e servidores da Primeira Re-��
gião.

Situação: implantado.��

Melhorias: integração com o SARH, melhorias no leiaute ��
e velocidade de pesquisa.

Sistema de Cálculo de Custas e Despesas 
Processuais

Descrição: sistema para geração de guias de recolhimen-��
to de despesas judiciais.

Objetivo: gerar guias utilizadas no recolhimento de cus-��
tas e despesas do primeiro e segundo graus da Primeira 
Região, STJ e STF.

Destinatários: a sociedade.��

Situação: implantado.��

Melhorias: criada rotina para geração automática de GRU ��
através do site da Receita Federal, atualização dos tipos 
de cálculos para atender nova portaria e atualização de 
leiaute.

Sistema de Controle e Aquisição de Bens e 
Serviços – Sicam

Descrição: controla o fluxo da execução durante o pro-��
cesso de aquisição de bens e serviços, atendendo à ges-
tão de processos de compras e licitações.

Objetivo: proporcionar o controle da manutenção e o ��
gerenciamento de bens permanentes e de consumo, 
gerando dados estatísticos, consultas e relatórios que 
subsidiam a tomada de decisões.

Destinatários: unidades do TRF 1ª Região.��

Situação: implantado.��
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Melhorias: desenvolvimento de módulo com leitura dos ��
números dos tombos por leitora óptica; alterações no 
módulo de registro de preço para inclusão de adesões à 
ata de registro; desenvolvimento do módulo de controle 
de tramitação de materiais permanentes.

Sistema de Controle e Acompanhamento de 
Processos Administrativos – Sispra

Descrição: permite o cadastramento de processos admi-��
nistrativos e o acompanhamento de sua movimentação 
física.

Objetivo: permitir que os usuários registrem a movimen-��
tação dos processos administrativos e tenham acesso a 
consultas e relatórios.

Destinatários: unidades do TRF 1ª Região.��

Situação: implantado.��

Melhorias: criação de módulo para solicitação de emprés-��
timo ou desarquivamento de processos administrativos; 
criação de estrutura para se manterem as informações de 
processos administrativos das Seccionais e do Tribunal 
em base centralizada.

Sistema de Atendimento, Acompanhamento e 
Controle de Serviços – Siate

Descrição: sistema que permite o cadastramento de soli-��
citações de serviços às unidades.

Objetivo: documentar os atendimentos prestados pelas ��
unidades executantes, proporcionando maior controle e 
acompanhamento das atividades realizadas.

Destinatários: unidades do TRF 1ª Região.��

Situação: implantado.��

Melhorias: criação de módulo para que o Cenag seja uma ��
central de atendimento para solicitações da Diedi, Digra 
e Diget; implantação de novos relatórios, encaminhados 
por mensagens eletrônicas aos diretores de unidades, 
contendo solicitações pendentes; levantamento de re-
quisitos na Divisão de Engenharia e Manutenção para a 
criação de um módulo de autorização de entrada e saída 
de pessoas fora do horário do expediente (começou a ser 
estudada em 2009).

Sistema de Recebimento e Envio de 
Correspondências – Sirec

Descrição: sistema que permite registrar a tramitação de ��
documentos.

Objetivo: registrar a tramitação de documentos para fa-��
cilitar a consulta.

Destinatários: unidades do TRF 1ª Região.��

Situação: implantado.��

Melhorias: geração automática de números de documen-��
tos; módulo para arquivamento de documentos; criação 
de função para se obterem informações de processos 
cadastrados no sistema Juris, no momento do envio para 
as Seccionais; implantação da nova versão nas Seccionais 
da Justiça Federal do Distrito Federal e de Mato Grosso, 
com treinamentos presenciais e por videoconferência.

Sistema de Transportes – Sistra

Descrição: permite o controle das solicitações de viatura ��
ou motorista, dos veículos e histórico e dos serviços de 
manutenção.

Objetivo: permitir o cadastro de requisição de veículos ��
pelas unidades e o gerenciamento de veículos, motoris-
tas e abastecimentos.

Destinatários: unidades do TRF 1ª Região.��

Situação: implantado.��

Melhorias: alteração no cadastro de requisições de viatu-��
ra ou motorista para salvar a requisição já autorizada se 
tiver como passageiro um magistrado; módulo de con-
trole de abastecimento de veículos. 

Sistema de Acompanhamento de Processos da 
Corregedoria-Geral – Corregedoria

Descrição: permite o cadastramento de processos admi-��
nistrativos da Corregedoria-Geral e o acompanhamento 
da movimentação através de lançamento de fases; com-
preende autuação, tramitação e arquivamento.

Objetivo: permitir que os servidores da Corregedoria-��
Geral cadastrem e acompanhem os processos.

Destinatários: Corregedoria-Geral.��

Situação: implantado.��
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Melhorias: criação de módulo de arquivamento de pro-��
cessos da Corregedoria-Geral, sendo acessado pelo Sis-
pra (módulo utilizado pela Divisão de Arquivo e Memória 
Institucional).

Sistema de Controle de Entrada e Saída de 
Pessoas e Bens – Portaria

Descrição: registra a entrada e saída de bens e pessoas ��
no Tribunal.

Objetivo: controlar a entrada e saída de pessoas com ��
ausência do crachá, advogados e visitantes e cadastrar a 
entrada e saída de materiais e bens tombados.

Destinatários: setores de segurança – portarias dos edi-��
fícios.

Situação: implantado.��

Melhorias: implantação do sistema nas Seccionais do ��
Maranhão, Roraima e Piauí.

Sistema de Ouvidoria (administrativa e judicial) 
– Siouv

Descrição: permite a informatização do recebimento de ��
manifestações dos usuários da Justiça Federal, com o re-
gistro das ocorrências no site do Tribunal ou no próprio 
sistema.

Objetivo: documentar as reclamações e sugestões dos ��
usuários e as respostas das secretarias do Tribunal para 
os manifestantes.

Destinatários: unidades do TRF 1ª Região e público ex-��
terno.

Situação: implantado.��

Melhorias: criação de procedimento e relatório semanal ��
das pendências da ouvidoria administrativa.

Sistema Nacional de Cálculos Judiciais

Descrição: disponibiliza recursos e ferramentas de apoio ��
à elaboração dos cálculos judiciais.

Objetivo: facilitar a realização de cálculos judiciais, para ��
reduzir o tempo de julgamento de processos na Justiça 
Federal.

Destinatários: via rede para o Tribunal e via ambiente re-��
moto para as demais Regiões da Justiça Federal.

Situação: implantado.��

Melhorias: aperfeiçoamento dos módulos INSS, rateio e ��
desapropriação; cálculo de honorários/multas; expurgo 
de caderneta de poupança; implantação da numeração 
única.

Processual

Descrição: sistema de registro e acompanhamento das ��
movimentações processuais de primeiro grau.

Objetivo: realizar o controle dos processos judiciais físicos ��
em andamento e baixados no âmbito da primeira instân-
cia da Justiça Federal.

Destinatários: varas, JEFs, Turmas Recursais, Corregedoria-��
Geral.

Situação: implantado.��

Melhorias: implementação do mecanismo de estorno ��
de registro de movimentação processual; implementa-
ção da Tabela Única de Assuntos e da Tabela Única de 
Classes; desenvolvimento de cadastro de representan-
tes de advogados; desenvolvimento de mecanismos de 
controle e geração de cartas precatórias e ofícios; imple-
mentação do novo mecanismo de publicação através 
do EDJ1-TRF; desenvolvimento de funcionalidade para 
registro de trânsito em julgado de processos referentes 
à improbidade administrativa com registros das sanções 
e envio ao CNJ; desenvolvimento de funcionalidade para 
atualização de processos em segredo de justiça; consulta 
de CPF e CNPJ com acesso aos dados da Receita Federal; 
desenvolvimento de mecanismo para envio de dados 
processuais à PRDF, PRF e STF; implementação, na funcio-
nalidade cadastro de alvará, de mecanismo para invalidá-
lo; implementação, na rotina de emissão da pauta de jul-
gamento da Turma Recursal, de mecanismo para inserir 
sequência dos processos cadastrados para disponibiliza-
ção no sistema PSS; desenvolvimento de cadastro, enca-
minhamento, atribuição de processos do JEF ao Serviço 
de Cumprimento de Julgados – SCJ; desenvolvimento 
de programa que realiza atribuição de processos de for-
ma retroativa devido à publicação dos processos refe-
rente à Meta 2 do CNJ; adaptação do cadastro de bens 
apreendidos à Resolução do CNJ; adaptação para a nu-
meração única do CNJ; adaptação do Sistema Processual 
para o Processo Digital; desenvolvimento de programa 
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de carga dos processos judiciais nas Seções e Subseções 
Judiciárias para a numeração única do CNJ; adaptação 
do sistema de rol de culpados; implementação, na fun-
cionalidade de cadastro de requisição de pagamento, da 
Portaria 55/2009 do CJF, que trata do PSS para precatório 
de RPV; desenvolvimento de funcionalidade para permi-
tir o cadastramento de processo antigo e distribuí-lo por 
dependência.

Gerador de Documentos – g-Doc

Descrição: sistema gerenciador eletrônico de documen-��
tos para o segundo grau.

Objetivo: gerar documentos eletrônicos no segundo ��
grau.

Destinatários: gabinetes, Asret, Vice-Presidência, Corre-��
gedoria-Geral e Coordenação dos JEFs.

Situação: implantado.��

Melhorias: unificação das pesquisas do sistema, redu-��
zindo a quantidade de formulários e procedimentos de 
banco de dados; implantação do programa de certifica-
ção digital e-Assinador; unificação da rotina que inclui as 
partes do processo nos documentos; inclusão de rotina 
para recuperação de modelos de documentos de uma 
pasta específica; alterações na forma de salvamento dos 
documentos no sistema; modificações do sistema para 
atender ao processo digital.

Catalogador Virtual de Documentos – CVD

Descrição: sistema de catalogação de acórdãos, atas, au-��
diências, decisões, despachos, mandados de prisão, sen-
tenças e termos de fiança.

Objetivo: substituir o livro de registros.��

Destinatários: usuários das varas e Turmas Recursais.��

Situação: implantado.��

Melhorias: inclusão de novos tipos de documentos para ��
substituir o armazenamento nos livros físicos; inclusão de 
pesquisa textual; criação de um número único para se 
identificar cada tipo de documento, por vara e lotação; 
lançamento de movimentação no sistema Processual; 
criação do módulo de pesquisa a documentos excluídos 
logicamente.

Taquigrafia

Descrição: sistema de envio de notas taquigráficas.��

Objetivo: auxiliar o envio de notas taquigráficas para os ��
escaninhos dos gabinetes e turmas.

Destinatários: Coordenadoria de Taquigrafia.��

Situação: implantado.��

Melhorias: desenvolvimento de rotina para o envio de no-��
tas taquigráficas para os escaninhos dos gabinetes e das 
turmas processantes; desenvolvimento de rotina de assi-
natura eletrônica no sistema; desenvolvimento dos mó-
dulos de controle de entrada dos taquígrafos em sessão.

RE eletrônico

Descrição: remessa eletrônica de recursos extraordinários ��
ao STF pelo novo sistema fornecido pelo STF.

Objetivo: enviar recursos extraordinários eletronicamen-��
te ao STF.

Destinatário: usuários que encaminham recursos extra-��
ordinários ao STF.

Situação: implantado.��

Melhorias: adaptação do Juris, para realizar a remessa ele-��
trônica de recursos extraordinários ao STF.

Resp eletrônico

Descrição: remessa eletrônica de recursos especiais ao ��
STJ.

Objetivo: enviar recursos especiais eletronicamente ao ��
STJ.

Destinatário: usuários que encaminham recursos extra-��
ordinários ao STJ.

Situação: implantado.��

Melhorias: criação de camada de dados para que o sis-��
tema fornecido pelo STJ consiga recuperar automatica-
mente os dados do processo.

Certidão negativa

Descrição: emissão de certidão negativa via internet.��

Objetivo: disponibilizar o documento na internet, dis-��
pensando-se a visita do interessado para retirar o do-
cumento.
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Destinatários: partes com processo no segundo grau.��

Situação: implantado.��

Melhorias: criação de estrutura para possibilitar a emissão ��
de certidão negativa via internet.

Juris

Descrição: sistema de acompanhamento de processos ��
judiciais do Tribunal.

Objetivo: permitir o gerenciamento e o controle da tra-��
mitação dos processos judiciais de segundo grau.

Destinatários: usuários do sistema de segundo grau.��

Situação: implantado.��

Melhorias: módulo de tramitação de mandados judiciais; ��
novo modelo de retirada e devolução dos autos; camada 
de dados processuais para fornecimento à PRR; módulo 
para distribuir tarefas entre os servidores do gabinete; al-
teração do método de pesquisa de nada consta; envio de 
dados estatísticos ao CJF e Sinejus; criação de estrutura 
para controle de culpados; adaptação do sistema Juris à 
nova estrutura de numeração de processos; adaptação 
do sistema Juris às necessidades do processo virtual; cria-
ção de rotina de revisão de notas taquigráficas.

JEF Virtual

Descrição: sistema de processo virtual dos Juizados Es-��
peciais Federais.

Objetivo: proporcionar administração e tramitação aos ��
processos virtuais dos JEFs e das Turmas Recursais da Pri-
meira Região.

Destinatários: JEFs.��

Situação: implantado.��

Melhorias: cadastramento de depósito judicial em pro-��
cessos do JEF virtual; módulo de juntada de ofício e de 
RPV; módulo de mudança de acervo na Turma Recursal; 
alterações na remessa de RE ao STF; gerenciamento de 
cartas precatórias e ofícios; movimentação automática 
na marcação de audiência; padronização das caixas de 
tramitação e uso de movimentações processuais; emis-
são de alvarás; caixa de triagem na Turma Recursal; con-
versor em PDF de documentos produzidos no JEF Virtual 
utilizando-se Word 2007; implantação do JEF Virtual nas 

28ª e 29ª Varas da SJ/MG; redistribuição dos processos 
para a 2ª Turma Recursal da SJ/BA.

Implantação do pool de máquinas virtuais nas 
Subseções Judiciárias

Descrição: criação de máquinas virtuais necessárias ao ��
funcionamento dos serviços informatizados.

Objetivo: facilitar o controle de gerência dos servidores ��
que atendem às Seções e Subseções Judiciárias.

Destinatários: Subseções Judiciárias.��

Situação: em andamento.��

Melhorias: disponibilizar os serviços das Subseções Judi-��
ciárias pelo maior tempo possível em caso de falta dos 
hosts responsáveis pelas VMs.
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Como parte das atividades desenvolvidas nos meses 
de outubro e novembro, aconteceram os seguintes eventos:

Caminhada e Corrida Viva Feliz realizada pela Rede Globo ��
e HCor (11/10);

Track&Field Run Series��  (18/10); 

VI Corrida do Judiciário (24/10);��

Desafio de Ciclismo 20 Horas de Brasília (26/10);��

Mizuno 10 Milhas (08/11);��

A Secretaria de Bem-Estar Social – Secbe, assim denominada pela Resolução/Presi 600-007 de 13/03/2009, 
é responsável pela gestão administrativa e financeira das ações de promoção da saúde e qualidade de 
vida no Tribunal e em suas Seccionais. Destaca-se que a Resolução/Presi 670-016 de 03/06/2009, alte-

rou a Resolução Pro-Social 2 de 07/12/2000, instituindo o Programa de Qualidade de Vida e Bem-Estar dos 
magistrados e servidores do TRF 1ª Região – Pro-Bem, em substituição ao Programa de Qualidade de Vida do 
Tribunal Regional Federal da Primeira Região e das Seções Judiciárias vinculadas – PQVGT. Em 2009, A Secbe 
desenvolveu os seguintes trabalhos:

Criação do Clube de Corrida e Caminhada
Possui o objetivo de incentivar a prática de atividade física, promovendo a saúde do corpo funcional. A ação 

fundamentou-se nos resultados dos exames periódicos realizados pela equipe médica, que apontavam sedentarismo 
em mais da metade dos servidores do Tribunal, estando este hábito relacionado às doenças cardíacas. Assim, promoveu-
se a participação dos servidores em circuitos de corrida realizados na cidade. Os eventos contaram com pontos de apoio 
nos quais estavam à disposição água e lanches, além de monitores para as crianças e uma equipe composta por enfer-
meiros, massagistas e preparadores físicos. Em parceria com o TRF Socioambiental, foram ainda distribuídas camisetas e 
sementes.
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Circuito de Corridas da Caixa (22/11);��

Circuito das Estações Adidas (29/11);��

1ª Corrida da Justiça e Cidadania em Uberlândia/MG (13/12).��

Palestra com o dr. Drauzio Varella.

Semana da Saúde do Coração
Realizado no período de 3 a 7/11, o evento objeti-

vou promover a adoção de hábitos saudáveis, por meio da 
criação de quatro espaços temáticos: alimentação saudá-
vel e peso adequado; saúde mental; saúde e movimento; 
prevenção dos riscos à saúde. 

Diversas palestras foram proferidas, destacando-se: 

Saúde e qualidade de vida, com o dr. Dráuzio Va-��
rella e patrocínio da Caixa Econômica Federal e 
do Laboratório Sabin; Fo
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Clube de corrida do TRF.
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Prazer no trabalho: coração saudável, com a Dra. Ana Magnólia, da Universidade de Brasília; ��

Saúde e qualidade de vida, com a Dra. Rita Passos;��

Emagrecimento consciente, com a psicóloga Angélica Rodrigues.��

Foi realizada ainda a mesa redonda “Controle e prevenção dos riscos cardiológicos”, com a dra. Ana Alice Siqueira, 
o educador físico Luís Guilherme Gross, e o nutricionista Aldemir Soares Mangabeira;

Também foram desenvolvidas diversas rodas de conversa, abordando, entre outros temas, saúde bucal, saúde 
no rótulo dos alimentos, construindo sua pirâmide alimentar, saúde mental, saúde cardiovascular e riscos da medicação 
para emagrecer.

Mês das Crianças no Judiciário
Parceria entre o Tribunal e a Vara da Infância e da 

Juventude do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios para fundação do Clube de Voluntários no pro-
jeto Rede Solidária Anjos do Amanhã.

Esta foi uma das ações desenvolvidas durante o 
evento “Mês das Crianças no Judiciário – ações integra-
das de Cidadania, saúde, educação e ecologia”, realizado 
a pedido do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Foram 
realizadas atividades inclusivas, com a participação de 
estudantes de escolas públicas, destacando-se: roda de 
conversas entre as crianças, desembargadores e mem-
bros do TJDFT e do CNJ sobre cidadania e justiça; distri-
buição de kit educativo, composto por material escolar; 
teatrinho sobre nutrição adequada, com distribuição de 
lanche saudável; oficina de contação de estórias; distri-

buição de camisetas e kit ecológico; oficina de educação 
sobre saúde bucal, com distribuição de kit de saúde bucal, 
e apresentação do mágico Tio André.

Apresentação do mágico tio André.

Prevenção da gripe H1N1
Entre as medidas para prevenção da doença, destacam-se: palestra pelo especialista em infectologia dr. Alexandre 

Cunha, transmitida por videoconferência a todas as Seccionais e disponibilizada na página da Secbe no site do Tribunal; 
autorização para afastamento do trabalho de gestantes, imunodeprimidos e demais grupos de risco da Primeira Região, 
no período de 14 a 31/08, pela Portaria/Presi 600-272 de 13/08/2009 e prorrogação desse afastamento pelas Portarias/
Presi-Coger 14 de 14/08, 630-16 de 28/08 e 630-18 de 15/09; afixação de cartazes no Tribunal e nas Seções Judiciárias 
orientando sobre a contaminação pelo vírus H1N1; aquisição de galões de álcool gel e afixação de dispensers para os 
prédios do Tribunal; cartazes educativos referentes à higienização; aquisição e distribuição de máscaras; inserção de um 
banner, na página da Secretaria, com informações elaboradas pela equipe médica da Corte sobre o vírus influenza; aten-
dimento aos servidores com suspeita da gripe H1N1 pelo Serviço Médico; prestação de informações e esclarecimentos.
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A Secbe providenciou
análises microbiológicas e físico-químicas dos alimen-��
tos do restaurante, bem como da água consumida nas 
dependências do Tribunal, por meio da contratação da 
empresa Sabinotec Biotecnologia Ltda.;

reserva de vagas no estacionamento do edifício Dona ��
Marta XVIII para servidores e dependentes que estejam 
realizando consultas ou perícias médicas e odontoló-
gicas, objetivando minimizar desgastes relativos a tais 
procedimentos;

ampliação da concessão de benefícios, passando-se a ��
oferecer cobertura para sessões de pilates, iso-stretching, 
recondicionamento físico e hidroterapia, métodos con-
siderados como ferramentas complementares efetivas 
no tratamento dos problemas do sistema musculoes-
quelético;

autorização do pagamento integral de próteses sobre ��
implante, nos valores de tabela do Tribunal acordados 
com a rede credenciada;

contratação da empresa Audicare – Consultoria, Au-��
ditoria e Gestão em Saúde Ltda., para a prestação de 
serviços de assessoramento técnico, auditorias médico-
hospitalares e correlatos, com o objetivo de manter 
o controle de internações, a redução de custos sem 
perda da qualidade, a transparência na gestão e a ce-
leridade nos pagamentos aos credenciados, economi-
zando o Programa, já no primeiro mês, o montante de  
R$ 90.000,00, pela redução de custos advindos de inter-
nações e procedimentos ambulatoriais;

divulgação da disponibilização do seguro de vida do ��
Grupo Mapfre – Vera Cruz Vida e Previdência S/A; 

gestão nacional do mapeamento de processos de tra-��
balho da área de saúde relativo ao projeto Sistema In-
tegrado de Gestão da Justiça – Sigjus, para integração e 
uniformização dos sistemas organizacionais da Justiça 
Federal, por meio da padronização dos processos de 
trabalho e dos sistemas informatizados, tendo sido in-
dicado pelo CJF o diretor da Secbe para ser o gestor 
nacional e local do sistema de saúde; 

inauguração, com a participação das Seções de Bem-��
Estar Social – Sebes das Seções Judiciárias da Primeira 
Região, do sistema de videoconferências, que objetiva 
aprimorar a política de gestão da Secretaria, disseminar 
conhecimento, integrar as unidades gestoras e cons-
tituir uma estratégia de trabalho comum entre os in-
tegrantes, para obtenção da melhoria na qualidade da 
prestação dos serviços oferecidos pelo Programa (cópia 
da gravação das videoconferências foi encaminhada a 
todas as Seccionais); 

implantação de novo leiaute da página da Secbe na ��
internet;

parceria com a empresa Benner para a informatização ��
das Seções Judiciárias da Primeira Região, com vistas ao 
fornecimento de licença de uso, instalação e adequação 
de sistema de gestão e automação, disponibilizando à 
Secbe, para obtenção de transparência do processo, o 
cronograma das fases de implantação do novo sistema 
em sua página no site do Tribunal (Setoriais, Secbe/Pro-
Social, Novo Sistema Informatizado – e-Pro-Social); 

treinamento no novo sistema do Pro-Social (e-Pro-Social) ��
— desenvolvido pela Empresa Benne — para as Seções 
Judiciárias da Primeira Região nas dependências do 
Centrejufe;

elaboração do Planejamento Estratégico da Secbe, por ��
meio de contrato firmado com a Fundação Dom Cabral 
– FDC e, posteriormente, com a Fundação Getúlio 
Vargas, contratada por iniciativa do CNJ para assessorar 
a implementação de um modelo de gestão estratégica 
para todo o Poder Judiciário; 

acompanhamento das ações judiciais em tramitação na ��
Justiça Federal de primeiro grau das Seções Judiciárias 
do Estado da Bahia e do Distrito Federal e em grau de 
recurso no TRF 1ª Região e STJ propostas por beneficiá-
rios do Pro-Social; 

prestação de informações à Advocacia-Geral da União ��
para defesa dos interesses do Pro-Social e da União; 

encaminhamento às Seções Judiciárias de exemplares ��
do manual “Um doutor atendimento – como ser um 
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médico de sucesso praticando um fantástico atendimento paciente-cliente”, com vistas a favorecer o desenvolvimento 
das atividades locais;

indicação de médicos para compor a Comissão Multiprofissional do XIII Concurso Público para Juiz Federal Substituto ��
da Primeira Região.

Além das atividades desenvolvidas, a Secbe possui outros projetos em andamento, tais como: a implementação 
do auxílio-medicamento, o credenciamento de UTI móvel, a confecção de manual para os beneficiários, a implantação 
da central de atendimento, o estabelecimento de convênios com academias de ginástica, a implantação da ginástica 
laboral nas dependências do Tribunal e a extensão das atividades de auditoria interna e externa de despesas médico-
hospitalares para as Seccionais da Bahia, Goiás e Minas Gerais.

Conselho Deliberativo do Pro-Social
O Conselho Deliberativo é um órgão colegiado 

que se reúne mensalmente para cumprir as competências 
definidas no Regulamento Geral do Programa. Algumas 
das principais decisões estabelecidas são relacionadas a 
seguir:

aprovação do novo modelo da carteirinha do Pro-Social, ��
bem como de sua denominação atual, com reformula-
ção de algumas regras;

alteração do Programa de Desenvolvimento Materno-��
Infantil – Maternal, constante da Resolução/Presi 670-
027 de 22/12/2008, na Justiça Federal da Primeira Re-
gião, objetivando viabilizar a manutenção da criança 
no berçário até 24 meses e a ampliação do número de 
atendidos;

revisão do valor do auxílio-material escolar, fixando-o ��
em R$ 350,00 por beneficiário;

prorrogação da autorização especial para o tratamento ��
pelo sistema “Son-Rise” aos portadores de autismo de-
pendentes dos servidores inscritos no Pro-Social, pelo 
prazo de 1 ano; 

determinação da contratação de nova empresa para ��
prestação de serviços de saúde, em substituição à an-
terior;

ampliação do período de recadastramento dos benefi-��
ciários do Pro-Social;

revisão e alteração dos procedimentos e critérios para ��
a concessão do auxílio financeiro para órteses, próteses 
e implementos médico-odonto-hospitalares inerentes 
a ato cirúrgico;

revisão e atualização das regras de recolhimento e ��
amortização dos saldos remanescentes de custeio do 
Pro-Social referentes a atendimentos autorizados até 
31/12/2000;

deferimento da cobertura para Tratamento Fora do ��
Domicílio – TFD limitada às despesas com passagens e 
hospedagem em clínicas credenciadas pelo Pro-Social;

aprovação do Plano de Aplicação Anual da Secretaria ��
de Bem-Estar Social para os exercícios de 2010 e 2011.

Programa de Assistência Direta à Saúde
A Secretaria de Bem-Estar Social – Secbe, por meio de uma equipe de profissionais de saúde, proporciona assis-

tência direta aos servidores do Tribunal, o mesmo ocorrendo nas Seccionais. A distribuição estatística destes serviços 
pode ser visualizada nos gráficos e quadros a seguir.
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Atendimento médico no Tribunal

Gráfico 37 
Atendimentos do Serviço Médico
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Gráfico 38 
Usuários do Serviço Médico
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Gráfico 39 
Atendimento médico nas Seções Judiciárias

Junta médica
454

Homologação de atestado
2.200

Consulta
5.965 Autorização

3.160

Enfermagem

Quadro 166 
Atendimentos da Seção de Enfermagem

Tipos de 
atendimento Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Medicação oral/ 
injetável

121 132 154 166 161 155 149 173 176 169 154 112 1.822

Curativo 26 29 37 35 33 29 31 38 35 39 36 20 388

Pequena cirurgia – – – – – – – – – – 47 37 84

Nebulização 16 12 14 18 13 11 9 12 15 17 12 9 158

Eletrocardiograma 10 6 7 7 8 11 7 11 8 10 11 8 104

Sinais vitais 186 193 258 277 241 223 219 254 267 269 286 200 2.873

Glicemia/colesterol 5 5 7 8 7 8 9 9 7 8 9 6 88

Visita berçário 18 18 22 18 20 20 20 20 19 19 20 14 228

Acidente de trabalho – – – – – – – – – – – – –

Outros 53 66 101 115 124 118 109 129 132 128 252 193 1.520

Total 435 461 600 644 607 575 553 646 659 659 827 599 7.265
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Campanha de vacinação contra a gripe
A Secbe, por intermédio da equipe de saúde, 

realiza periodicamente, campanhas de vacinação contra 
gripe. Neste ano, foram adquiridas 1.400 doses de vacina, 
distribuídas entre o Tribunal e as Seccionais. A caracteriza-
ção do público atendido pode ser visualizada abaixo.

Gráfico 40 
Vacinação contra a gripe

Dependentes:
22

Prestadores:
229

Servidores: 584

Estagiários: 34 Juízes: 3

Desembargadores: 17

Campanha de saúde: “arrastão”
O “arrastão” é uma campanha idealizada pela equi-

pe médica da Secretaria na qual são realizadas visitas aos 
setores do Tribunal e da Seção Judiciária do Distrito Federal 

para aferição da pressão arterial e medição da circunferên-
cia abdominal de magistrados, servidores, estagiários e 
terceirizados. Os objetivos do “Arrastão” são: educação em 
saúde sobre prevenção, causas, sintomas e prognóstico 
da hipertensão arterial; verificação dos níveis pressóricos 
no ambiente de trabalho; rastreamento de novos casos 
de hipertensão; agendamento de nova aferição para os 
que apresentam pressão arterial maior ou igual a 130x90 
mmHg para confirmar ou não a patologia; realização de 
encaminhamentos para o cardiologista. 

Aferiu-se a pressão arterial de 881 pessoas do Tri-
bunal e  de 600 pessoas da Seção Judiciária do Distrito 
Federal.

Programa de Avaliação Periódica da Saúde dos 
Servidores

Iniciado em junho de 2007, o PAPSS constitui ins-
trumento fundamental para o levantamento do perfil 
epidemiológico do Tribunal e das Seções Judiciárias. Ob-
jetiva-se, a partir da análise dos resultados, subsidiar o pla-
nejamento da política de saúde a ser adotada. Na última 
realização, foram atendidos 377 servidores deste Tribunal. 
A distribuição relativa às modalidades de atendimento 
pode ser visualizada nos gráficos e na tabela seguintes.

Gráfico 41 
Usuários da Seção de Odontologia do Tribunal
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Quadro 167 
Atendimentos da Seção de Odontologia no Tribunal

Atendimentos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Consulta 34 47 33 60 43 52 44 69 61 35 47 18 543

Perícia 150 208 234 184 262 256 286 286 243 206 348 226 2.889

Emergência 18 18 15 9 16 22 17 18 29 29 40 21 252

Tratamento 20 6 10 10 6 15 20 17 15 5 19 13 156

Prevenção (infantil 
e adolescente)

63 35 18 78 129 124 177 51 43 28 182 121 1.049

Prevenção (adulto) 47 63 62 24 22 45 62 69 56 21 29 36 536

Total 332 377 372 365 478 514 606 510 447 324 665 435 5.425

Gráfico 42 
Atendimento odontológico nas Seções Judiciárias

Encaminhamento: 503

Consulta: 1.537

Perícias: 3.597

Psicologia

Gráfico 43 
Atividades realizadas

Autorizações para tratamentos psicológicos: 778

Autorizações para tratamentos fonoaudiológicos: 149

Atendimento psicoterápico interno: 587

Marcação de consultas: 584

Análise de processo: 31

Discussão de casos: 179

Autorizações para tratamentos psiquiátricos: 90

Reuniões: 76

Pesquisas: 39
Visitas às instituições: 20

Acompanhamento de paciente: 161

Internações: 76
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Perícias e homologação de atestados

Gráfico 44 
Perícias e homologações de atestados

Homologação de atestado – perícia singular (odontologia)

Perícias e autorizações – junta médica

Homologação de atestado – perícia singular
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Nutrição
A área de nutrição é responsável pelas atividades 

destinadas à promoção de hábitos saudáveis de alimen-
tação entre os servidores do Tribunal. Entre as atividades 
desenvolvidas, destacaram-se:

coordenação do estande “Alimentação Saudável” da Se-��
mana do Coração;

participação do estande “Peso Saudável” na Semana do ��
Coração;

atendimento clínico nutricional no Serviço Médico;��

coordenação do Programa Ser Saudável, que teve suas ��
atividades reiniciadas em novembro;

supervisão das atividades desenvolvidas no restaurante ��
do TRF;

supervisão das atividades desenvolvidas na cozinha do ��
Berçário;

apoio nas atividades de coordenação do Berçário do ��
TRF.

Assistência Materno-Infantil
O Tribunal oferece às suas servidoras e às da Se-

ção Judiciária do Distrito Federal, por meio da Secbe, a 
assistência materno-infantil, que constitui uma série de 
ações integradas. As realizações dessa assistência são as 
seguintes:

atendimento a bebês de 0 a 1 ano de idade, sendo 24 ��
do Tribunal e 8 da Seção Judiciária do Distrito Federal;

atendimento odontológico para os bebês, com orienta-��
ção às mães, nas dependências do Berçário;

realização de entrevistas técnicas (nutricionista, psicó-��
loga, enfermeira e encarregada do Setor);

realização de encontros para capacitação das cuidado-��
ras, com a orientação da área de psicologia do Tribunal;

realização de festas de confraternização, em conjunto ��
com as famílias, para comemoração de datas festivas 
como Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Festa Junina, Dia 
dos Pais e de encerramento das atividades do ano;
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confecção de álbuns para entrega às mães, por ocasião ��
do desligamento dos bebês do Berçário.

Segurança do trabalho
A esta área atribui-se a coordenação das ativida-

des relacionadas à segurança ocupacional dos servidores, 
estagiários e prestadores de serviço do Tribunal. Entre as 
ações realizadas, destacam-se:

visita à Gráfica e à Oficina para levantamento de proble-��
mas em relação à segurança no trabalho;

distribuição de abafadores, óculos de proteção e kits de ��
emergência na Gráfica e na Oficina;

coordenação do processo de compras de equipamen-��
tos de proteção individual – EPIs, destinados aos setores 
da Gráfica e da Base Operacional;

análise dos produtos químicos utilizados na Gráfica e ��
na Oficina;

visitas semanais aos ambientes do Tribunal, nas quais ��
são dadas orientações relativas à postura adequada e a 
outros tópicos ergonômicos;

elaboração de �� slides para treinamento dos terceirizados 
sobre a correta utilização de EPIs, sobre a qualidade do 
ar e sobre proteção das mãos;

coordenação do processo de compra de��  dispenser para 
álcool gel e de sua afixação nos prédios do Tribunal;

recebimento de EPIs; ��

elaboração do Mapa de Riscos e do Programa de Pre-��
venção de Riscos Ambientais – PPRA.

Programa de assistência indireta à saúde
A Secbe proporciona o atendimento indireto aos 

titulares e dependentes beneficiários do Pro-Social, por 
meio de uma rede de credenciados, constantemente 
atualizada, que conta com mais de 52 especialidades ofe-
recidas por profissionais ou instituições de saúde, como 
a Unimed Norte Nordeste, com atendimento em nível 

nacional, nas localidades de difícil acesso; a Associação 
dos Médicos de Hospitais Privados do Distrito Federal – 
AMHP-DF, a Associação Médica de Assistência Integrada – 
AMAI-DF. Também são conveniados alguns dos melhores 
hospitais do Distrito Federal.

A fim de concretizar as ações de credenciamentos 
e contratações de profissionais e instituições de saúde 
para prestação de serviços, atendimento e orientação ao 
beneficiário, e gerenciamento de benefícios vinculados 
aos recursos do Pro-Social, foram realizados os seguintes 
procedimentos:

recebimento e análise de propostas de credenciamen-��
tos, contratos, convênios e aditivos;

solicitação de laudo de visita técnica às instalações dos ��
candidatos a credenciamento;

entrevistas com profissionais e instituições pré-selecio-��
nados;

instrução e emissão de pareceres em processos seletivos ��
próprios do credenciamento e elaboração de instrumen-
tos contratuais, bem como aditamentos necessários;

estudo, organização e atualização de leis, portarias e ��
normas, inclusive daquelas que regulamentam a área 
de saúde suplementar;

acompanhamento do avanço tecnológico de terapias, ��
diagnósticos e tratamentos, promovendo estudos e 
propondo a atualização constante da rede de creden-
ciados;

levantamento das necessidades dos beneficiários, com ��
manutenção de cadastro reserva de profissionais;

negociação de preços e reajuste dos valores dos cre-��
denciamentos;

assessoria às Sebes das Seccionais;��

supervisão dos atendimentos realizados pelos presta-��
dores aos beneficiários, visando à manutenção da qua-
lidade;

renovação dos credenciamentos com vigência até o 2º ��
semestre de 2009.
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Gráfico 45 
Atividades relacionadas aos credenciamentos

Novos credenciados: 22

Propostas analisadas: 37

Termos aditivos: 23

Propostas de reajustes analisadas: 35

Credenciados na área médica: 10

Solicitações de visitas técnicas a clínicas e
hospitais em processo de credenciamento: 37

Credenciados na área odontológica: 11

Credenciados na área de saúde mental: 1

Gráfico 46 
Evolução do número de beneficiários do Pro-Social

TotalTitulares Dependentes
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Gráfico 47 
Total de beneficiários

Dependentes TotalTitulares
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Programa de Qualidade de Vida e Bem-Estar dos magistrados e servidores – Pro-Bem
Este programa é constituído por uma série de 

ações integradas que têm por objetivo a promoção da 
saúde e do bem-estar dos beneficiários. Algumas das 
principais atividades concernentes ao Plano de Ações 
2009/2010 são:

Educação em saúde:��

criação do grupo de aposentados Viva Melhor;��

realização da Semana da Saúde do Coração;��

promoção de eventos emergenciais ou em da-��
tas comemorativas, como o Dia da Mulher, Dia 
das Mães, Dia dos Pais, Mês da Criança e Dia do 
Servidor.

Promoção da saúde ocupacional e segurança no traba-��
lho:

yoga;��

massagens.��

Valorização da prática de esportes, lazer e atividade fí-��
sica:

lazer ativo da Semana da Saúde do Coração;��

Clube da Caminhada;��

Convênio para obtenção de descontos com a ��
Academia Runway;

Clube de Corrida.��

Capacitação dos servidores da Secbe:��

educação continuada na área da saúde.��

Em comemoração dos 20 anos do atual Pro-Social, 
foi realizada uma pesquisa para levantamento das ne-
cessidades e sugestões dos beneficiários do programa. 
Elaborou-se um questionário, disponibilizado a todos os 
servidores do Tribunal, eletronicamente e por ocasião da 
Semana da Saúde do Coração. Os resultados subsidiando 
o planejamento e execução de ações de melhorias estão 
a seguir relacionados.
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Gráfico 48 
Perfil dos participantes da pesquisa

Sexo
Masculino: 46%

Feminino: 53%

Sem respostas: 1%

Idade predominante

 30 a 39: 25%

50 a 59: 16% 

40 a 49: 51%

Outras: 8%

Estado civil

solteiro: 22%

casado: 63%

outros: 15%

Escolaridade
Pós-graduado: 17%

Outros: 18%

Superior completo: 63%

Sem resposta: 2%

Tempo de serviço

5 a 10 anos: 25%

Outros: 26%

16 a 22 anos: 44%

Sem resposta: 5%

Local da residência

Outros: 21%

Águas Claras: 7%

Plano Piloto: 51%

Sem resposta: 2%

Taguatinga: 10%

Guará: 9%
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Lotação

Administrativa: 43%

Judiciária: 53%

Sem resposta: 4%

Questões Relevantes para o Pro-Social
65% dos servidores consideram a rede credenciada ��
como ótima e excelente, e 33% consideram regular ou 
boa e 2% não responderam. 

Em relação aos exames periódicos, 87% dos servidores ��
atendem às solicitações do Serviço Médico contra 10% 
que não comparecem e 3% não responderam.

Independente da indicação do Serviço Médico do Tri-��
bunal, 81% dos servidores participantes da pesquisa 
têm o hábito de fazer acompanhamento regular na 
rede credenciada, 18% não fazem e 1% não respon-
deu.

46% dos participantes da pesquisa consideram a forma ��
de contribuição mensal ruim/regular; 50% consideram 
boa e ótima e 4% não responderam.

4% dos servidores consideraram seu estado de saúde ��
ruim, 78% consideraram bom/muito bom, 16% consi-
deraram excelente e 2% não responderam.

As doenças de maior incidência apontadas pelos ser-��
vidores foram rinite/sinusite 31%, hipertensão arterial 
13%, doenças psíquicas e LER/DORT 11% cada.

Quanto aos seus dependentes, também tiveram grande ��
incidência as doenças respiratórias/alérgicas (sinusite/
rinite/asma) com 34%; seguidas de hipertensão arterial, 
18%; doenças psíquicas,10%; e LER/DORT 5%.

Questões Relevantes para o Pro-Social – Saúde 
Ocupacional

A questão atinente à saúde ocupacional evidenciou ��
um índice de 37% de servidores insatisfeitos ou muito 
insatisfeitos e 60% satisfeitos ou muito satisfeitos com 
relação às condições físicas do ambiente de trabalho 
(observação: 53% da amostra representativa é formada 
por servidores da área judiciária, melhor instalados).

30% apresentou queixas quanto aos itens: ar-condi-��
cionado, espaço físico, falta de ventilação, presença de 
ruídos, mobiliário e equipamentos inadequados, e ilu-, mobiliário e equipamentos inadequados, e ilu-
minação, conforme tabela a seguir.

Quadro 168 
Avaliação do atendimento interno do Pro-Social

Setores Ruim/regular
%

Bom/ótimo
%

Sem resposta
%

Gabinete da Secretaria de Bem Estar Social – Secbe 4 67 29

Autorizações para procedimentos 8 70 22

Balcão de atendimento do Serviço Médico 8 50 42

Atendimento médico 15 64 21

Atendimento enfermagem 4 80 16

Atendimento odontologia 6 67 27

Atendimento psicologia 8 49 43

Acompanhamento psicológico, pelo serviço de psicologia deste Tribunal, 
aos beneficiários em tratamento psicológico/psiquiátrico na rede 
credenciada.

8 40 52



Secbe
Secretaria de Programas e Benefícios Sociais

291Relatório de Atividades do TRF 1ª Região – 2009

Acompanhamento médico, pelos médicos peritos deste Tribunal aos 
beneficiários internados na rede credenciada

10 39 51

Divisão Administrativa e Financeira – Divaf (reembolso, informação sobre 
contribuições e custeios)

12 46 42

Divisão de Assistência e Negócios – Diane (inscrições, desligamentos de 
beneficiários e credenciamentos)

9 46 45

Programa de Qualidade de Vida – Atual Programa de Bem Estar Pro-Bem 11 52 37

Pro-Social – Sugestões mais representativas
Revisão na contribuição mensal: escalonamento de ��
acordo com a faixa salarial (mais níveis) e número de 
dependentes. Cobertura total para tratamentos orto-
dônticos e implantes dentários.

Cobertura total para tratamentos ortodônticos e im-��
plantes dentários.

Expansão de credenciamentos, principalmente para ��
as Regiões Administrativas (Taguatinga, Águas Claras, 
Gama, Sobradinho) e melhor seleção dos profissionais.

Inclusão de filhos maiores de 24 anos, com taxa dife-��
renciada.

Redução do valor cobrado dos pais com menor renda e ��
ampliação do atendimento, com valores diferenciados, 
independente da renda dos mesmos.

Redução da contribuição mensal e implantação de uma ��
tabela progressiva de descontos para quem não utiliza 
ou pouco utiliza o plano.

Ampliação da rede credenciada em várias especialida-��
des, principalmente psiquiatria.

Implatação de ginástica laboral, convênios com acade-��
mias, oferta maior de pilates e outras atividades físicas.

Reembolso de despesas com óculos, lentes de conta-��
to, auxílio-medicamento, cirurgia de miopia e cirurgias 
plásticas.

TFD opcional com locomoção, às custas do servidor.��

Pro-Social – Críticas mais representativas
Descaso com os moradores das Regiões Administrati-��
vas quanto ao credenciamento de hospitais, clínicas e 
profissionais de saúde.

Pedidos de reeembolso centralizado no Edifício Cidade ��
de Cabo Frio.

Atendimento precário nos casos de LER/DOT.��

Número limitado de sessões de pilates. Deveria ser am-��
pliado o quantitativo de sessões, clínicas e academias 
credenciadas.

Falta de credenciados para mamografia digitalizada. ��
Poucos credenciamentos em áreas importantes como 
psiquiatria, acupuntura, homeopatia, pediatria, etc. Es-
ses profissionais cobram preços altos e têm agendas 
lotadas.

Falta de atualização e divulgação de dados relativos aos ��
credenciados.

Cobertura para exames laboratoriais específicos. Exem-��
plo: exames realizados no Laboratório Fleury.

Retirada da UTI Móvel.��

Descontentamento dos servidores quanto ao atendi-��
mento prestado no Serviço Médico (descaso, longa es-
pera, desconfiança dos peritos, etc).
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Gestão financeira dos recursos do Pro-Social
O Pro-Social dispõe de recursos próprios e de recursos provenientes da União. Esses recursos, bem como as des-

pesas efetuadas, são geridos pela área financeira da Secbe. A Secretaria também acompanha e orienta a realização destas 
atribuições no âmbito das Seções e Subseções Judiciárias. 

A receita total do Pro-Social, composta por recursos da União, contribuição do associado, custeios, participações e 
outras receitas próprias, foi da ordem de R$ 65.716.129,98, valor inferior em 13% em relação à receita do ano de 2008. 

A despesa total foi de R$57.447.789,75, sendo R$ 33.432.553,66 a despesa com recursos próprios e R$ 24.015.236,09 
com recursos da União.

O exercício financeiro encerrou-se com um saldo positivo de R$ 8.268.340,23. A reserva total acumulada do Pro-
Social, em 31/12/2009, ficou em R$ 77.124.708,34, valor suficiente para a execução de cerca de um ano e meio de cober-
tura assistencial.

A descrição detalhada desta análise comparativa foi relacionada no quadro a seguir.

Quadro 169 
Análise comparativa – receita e despesa 2008 e 2009

Discriminação 2008 2009 Variação 

Receita total 75.505.046,50 65.716.129,98 -13%

União 36.018.363,10 24.777.896,03 -31%

Recursos próprios 39.486.683,40 40.938.233,95 4%

Despesa total 50.736.695,62 57.447.789,75 12%

União 34.096.904,21 24.015.236,09 -30%

Recursos próprios 16.639.791,41 33.432.553,66 101%

Receita média per capita – – –

Por titular/ano 12.554,88 10.812,13 -14%

Por titular/mês 1.046,24 1.081,21 3%

Por beneficiário/ano 4.047,23 3.492,57 -14%

Por beneficiário/mês 337,27 349,26 4%

Despesa média per capita – – –

Por titular/ano 8.436,43 9.318,24 10%

Por titular/mês 703,04 931,82 33%

Por beneficiário/ano 2.719,59 3.010,00 11%

Por beneficiário/mês 226,63 301,00 33%

Reserva total 69.619.028,05 77.124.708,34 10,78%

N. de titulares em 2008: 6.014; em 2009: 6.078

N. de beneficiários (titulares e dependentes) em 2008: 18.656; em 2009: 18.816
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Quadro 170 
Composição dos recursos próprios do Pro-Social 

2008-2009

Receitas Total

Saldo em 31/12/2008 69.619.028,05

Contribuição social 29.748.534,97

Participação 1.763.401,95

Cota do associado 179.585,83

Consolidado 557.193,02

Custeios diversos 1.309.997,87

Outros 246.515,88

Rendimentos 7.133.004,43

Total 40.938.233,95

Saldo em 31/12/2009 77.124.708,34

No Quadro Aplicação dos Recursos do Pro-Social por benefício – 2009, a seguir, está demonstrado o volume 
do recurso gasto anualmente em cada segmento das despesas de assistência à saúde do beneficiário do programa. É 
possível constatar, por exemplo, que a soma das despesas relativas à contratação de profissionais e empresas da área de 
saúde (como a Fenaserjus), bem como passagens, hospedagens e programas sociais (Pro-Bem e auxílio-material escolar), 
representaram 12,7% da despesa total. Esse segmento de despesa sofreu um acréscimo de 83,8% em relação ao ano de 
2008. O aumento da despesa de um exercício para o outro foi consequência, principalmente, da substituição do contrato 
de mão de obra terceirizada das áreas médica e odontológica.

Verifica-se, ainda, que a despesa total do grupo de procedimentos — consultas e exames laboratoriais, radiológi-
cos e cardiológicos — representou 35,8% da despesa da área médica, enquanto em 2008 representou 32,2%. A variação 
nominal de aumento de despesa de um exercício para o outro foi de R$ 2,5 milhões de reais. Essa variação pode ser 
correlacionada à liberação de autorização prévia para esse grupo de despesa.

A decisão de liberação de procedimentos médicos e laboratoriais teve por escopo a desburocratização do aten-
dimento externo ao beneficiário.
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Quadro 171 
Aplicação dos recursos do Pro-Social por benefício

Tipo de benefício

I – Despesas área social Total %

4 – Pro-Bem 756.591,47 44,59

5 – Auxílio-material escolar 940.200,00 55,41

Subtotal I 1.696.791,47  100,00 

II – Despesas médicas Total Total

1 – Consultas 5.145.242,49 11,94 

2 – Exames laboratoriais 3.873.691,71 8,99 

3 – Exames radiológicos 3.703.595,92 8,59 

4 – Exames cardiológicos 2.730.516,64 6,33 

5 – Quimioterapia 1.989.494,49 4,62 

6 – Internações clínicas e cirúrgicas 16.436.075,09 38,13 

7 – Medicina física e reabilitação 1.600.406,49 3,71 

8 – Psicologia 1.688.543,87 3,92 

9 – Fonaudiologia 519.860,44 1,21 

10 – Tratamento fora do domicílio (TFD) 837.129,32 1,94 

11 – Outros exames e procedimentos médicos 4.576.362,27 10,62 

12 – Material de consumo 8.253,59 0,02 

Subtotal II 43.109.172,31 100,00 

III – Despesas odontológicas Total %

1 – Consultas odontológicas 667.253,30 9,47 

2 – Dentisteria 1.266.132,94 17,98 

3 – Odontopediatria 270.287,20 3,84 

4 – Prótese Dentária 2.415.909,97 34,30 

5 – Cirurgia 202.862,36 2,88 

6 – Periodontia 730.607,46 10,37 

7 – Radiologia 629.679,04 8,94 

8 – Endodontia 444.391,21 6,31 

9 – Prevenção 276.667,40 3,93 

7 – Outras 139.190,91 1,98 

Subtotal III 7.042.981,80 100,00 

IV – Despesas área administrativa Total %

1 – Locação de mão de obra médica e odontológica 4.666.413,95 83,35 

2 – Seguro de vida 310.855,28 5,55 

3 – Passagens e hospedagem (TFD) 38.939,91 0,70 

4 – Outras despesas 582.635,03 10,41 

Subtotal IV 5.598.844,17 100,00 

Total 57.447.789,75
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A quantidade de atendimentos expressa no Quadro Benefícios concedidos na área de saúde (atendimento ex-
terno) – 2009 consiste no total de guias de atendimento pagas, por procedimento, na Primeira Região. Foram emitidas 
e pagas 79.691 guias de consultas médicas para todo o universo de beneficiários do Pro-Social, com uma média de 4 
consultas por beneficiário. Os beneficiários do programa realizaram 58.507 exames. Ou seja, cada beneficiário realizou 
em média 3 exames no ano. Verifica-se, ainda, que foi processado e pago um total de 225.627 atendimentos, com uma 
média de 12 por beneficiário/ano.

Quadro 172 
Benefícios concedidos na área de saúde 

(atendimento externo)

Benefícios Atendimentos Média por beneficiário

Consulta médica 79.691 4,24

Exame laboratoriais 27.083 1,44

Exames radiológicos 19.893 1,06

Exames cardiológicos 6.738 0,36

Quimioterapia 1.190 0,06

Internações clínicas e 
cirúrgicas

16.318 0,87

Medicina física e reabilitação 6.338 0,34

Psicologia 6.917 0,37

Fonoaudiologia 1.358 0,07

Tratamento fora do domicílio 28 0,00

Outros exames e 
procedimentos médicos

28.195 1,50

Consultas odontológicas 11.603 0,62

Dentisteria 4.350 0,23

Odontopediatria 1.259 0,07

Prótese dentária 2.054 0,11

Cirurgia 394 0,02

Periodontia 2.393 0,13

Radiologia 6.472 0,34

Endodontia 943 0,05

Prevenção 1.840 0,10

Outras 570 0,03

Total 225.627 11,99

N. de benefíciários 18.816
Fonte: Divaf.
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Quadro 173  
Aplicação dos recursos per capita/mês

Despesas Valor (R$) Média mensal per capita

Despesas médicos hospitalares 43.109.172,31 R$ 224,80

Despesas odontológicas 7.042.981,80 R$ 37,43

Despesas administrativas* 7.295.635,64 R$ 38,77

Total 57.447.789,75 R$ 301,00

* Área social/administrativa

No quadro abaixo, pode-se verificar que o Pro-Social contava com 15.814 beneficiários (titulares e dependentes) 
no ano 2000. Dez anos mais tarde, verifica-se um crescimento de 19% na quantidade de beneficiários, que passou para 
18.816. O ingresso de novos beneficiários, ao implicar o incremento de atividades de gerenciamento, controle e execu-
ção, vem demandando, consequentemente, a necessidade de ampliação da estrutura administrativa, a fim de manter a 
qualidade dos serviços.

Quadro 174 
Quantitativo de beneficiários do Pro-Social

JF/UF Titular Dependentes Total

TRF 1.085 2.319 3.404

AC 122 290 412

AM 182 402 584

AP 97 242 339

BA 752 1.385 2.137

DF 766 1.470 2.236

GO 506 948 1.454

MA 275 687 962

MT 244 482 726

MG 1.232 2.539 3.771

PA 285 628 913

PI 193 502 695

RO 143 372 515

RR 92 217 309

TO 104 255 359

Total 6.078 12.738 18.816

Fonte: Diane.
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