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RESUMO 

• PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

Diagnóstico organizacional das seccionais da 1 a Região 
Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação - Secge 

Diretoria-Geral- Diges 
Tribunal Regional Federal da 1 a Região 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a situação funcional, estrutural e orga

nizacional das seções judiciárias vinculadas ao Tribunal Regional Federal da 1 a Região em 

relação aos temas estratégicos de alinhamento e integração, buscando assegurar atuação 

sistêmica na Justiça Federal, bem como de eficiência operacional para aprimorar o sistema de 

gestão judiciária e administrativa, nos termos do Planejamento Estratégico da Justiça Federal 

201012014 (Resolução CJF 194, de 2010712012). 

O método utilizado para o desenvolvimento do diagnóstico foi empírico, com pesquisa 

de campo, no qual foram realizadas reuniões com entrevistas presenciais e utilizados formu

lários com questões sobre a autonomia organizacional esperada, cumprimento de metas do 

Conselho Nacional de Justiça e do Conselho de Justiça Federal, comunicação e implementa

ção do Planejamento Estratégico da Justiça Federal, gestão da informação, modernização de 

gestão administrativa e judicial e análise da interação Tribunal e seção judiciária. 

Por meio dos resultados encontrados, foi possível constatar grande problema de fal

ta de pessoal, afetando o rendimento do trabalho, pois a sobrecarga de trabalho do corpo 

funcional está acarretando adoecimento, evasão do serviço e desmotivação dos que hoje 

sustentam, com grande sacrifício, o atingimento dos objetivos organizacionais da instituição; 

insuficiência da tecnologia da informação, tanto na ausência de melhor automação dos siste

mas a amparar as rotinas dos processos de trabalho de modo informatizado, como também 

de equipamentos defasados e da inexistência de treinamentos operacionais dos aplicativos 

novos e dos existentes; sentimento de desamparo diante da ausência de providências do 

Tribunal na intervenção necessária para a adequação das padronizações das seccionais, em 

decorrência de seu enorme crescimento nos últimos 5 anos devido às inúmeras instalações 

de varas federais e subseções, situação em que, na maioria das vezes, duplica-se ou triplica

-se a proporção laborativa da área administrativa. 

1. INTRODUÇÃO 

O presente diagnóstico organizacional permite uma visão global do levantamento das 

seções judiciárias integrantes da 1 a Região e a verificação da existência de problemas e dis

funções que estão afetando os resu ltados da organização. 

A estrutura organizacional da 1 a Região é extremamente complexa e dinâmica e, atu

almente, há enormes dificuldades de gestão diante do seu grande crescimento, em razão das 
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96 varas federais criadas pela Lei 12.011/2009 e das 25 turmas recursais criadas pela Lei 

12.665/2012 nos últimos anos. Esta última SEM a devida adequação de servidores e funções 

para sua área cartorária. 

Assim sendo, a gestão da 1 a Região deve atentar aos principais problemas que estão 

causando descontentamento aos colaboradores para que, por meio desse estudo, encon

trem-se as causas e busquem-se as soluções possíveis para resolvê-los. 

Este trabalho estrutura-se em duas partes distintas. Na primeira parte, são abordados 

os problemas e as dificuldades encontradas após o estudo, os quais apontam a premente ne

cessidade de se melhorar a estrutura organizacional das seccionais, nas seguintes questões: 

1 - ajuste e ampliação dos padrões estruturais das seções judiciárias e subseções, aumento 

urgente do quantitativo de cargos e funções, modernização do parque tecnológico, readequa

ção espacial e elétrica dos prédios, maior autonomia organizacional administrativa estrutural; 

2 - melhoria da divulgação e comunicação do planejamento estratégico, das metas dos CNJ e 

CJF; 3- gestão da informação; 4- modernização da gestão administrativa e judicial; e 5- in

teração Tribunal e seções judiciárias. Na segunda parte, apresentam-se as recomendações 

propostas. 

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Como primeira fase do diagnóstico, realizou-se o levantamento, por meio de conversas 

informais com os dirigentes e servidores das seccionais. 

• A questão mais emergencial que surge no diagnóstico é a falta de pessoal , registrada 

pela notória escassez de servidores no quantitativo ideal para à execução das atividades 

demandadas, e das funções correlacionadas ao desenvolvimento das unidades gestoras, ge

rando uma desproporcionalidade de distribuição de força de trabalho em relação à demanda 

de serviço apresentada. Ressalte-se que a aproximação da aposentadoria de grande parte 

dos servidores mais antigos ao longo dos próximos cinco anos agravará a situação, que hoje 

já é crítica. 

• Percebe-se que esta situação é acentuada pela ausência de ajuste do quadro de car

gos e funções por anos, bem como pela grande rotatividade de servidores e magistrados, não 

motivados a permanecerem em localidades pouco atrativas da 1 a Região. 

• Necessidade de especializações de cargos nas áreas de engenharia, medicina, con

tadoria e psicologia, ressaltando a existência de situação crítica nas seccionais quanto à ma

nutenção dos prédios, bem como na execução de obras novas. 

• Excessiva sobrecarga de trabalho para os atuais setores executantes, que geralmente 

se resumem ao próprio supervisor da área, o qual muitas vezes não possui sequer substituto, 

em decorrência da amplitude de atribuições ocorrida nos últimos anos com o crescimento 

das seccionais. Essa situação é agravada pelas lacunas de cargos vagos e não preenchidos 

quando da movimentação de servidores para outras localidades, nos casos em que não há 

vacância do cargo, gerando acúmulo de serviços aos remanescentes. 

• Há inúmeros casos de servidores adoentados com problemas funcionais na administração. 
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• Deficiência no aperfeiçoamento e capacitação dos servidores, que não dispõem de 

tempo para realização de treinamentos, bem como inexistência de plano específico para aten

der às seccionais em suas necessidades, por insuficiência de verba orçamentária como tam

bém de disponibilização de cursos técnicos específicos. 

• Em seguida, e tão importante quanto, há a necessidade de ajuste e ampliação dos 

padrões estruturais orgânicos das seccionais e subseções com a consequente ampl iação do 

quadro de servidores e funções, a padronização atual permanece semelhante à de 1999, ou 

seja, absolutamente desproporcional ao crescimento ocorrido com a criação das 96 novas 

varas federais e turmas recursais para interiorização da Justiça Federal. 

• Parque tecnológico deficiente e ausência de automação de processos de trabalho, 

fato que compromete ainda mais a sobrecarga dos servidores das seccionais. Provavelmente, 

amenizaria cinquenta por cento dos problemas de gestão a existência de sistemas de controle 

e acompanhamento administrativo, principalmente um de gestão documental mais eficiente. 

• Ressalta-se que todas as seções judiciárias esbarram hoje em grande dificuldade no 

gerenciamento dos contratos existentes, principalmente pela falta de sistema informatizado 

e falta de pessoal, causado pelo desdobramento e ampliação dos contratos, decorrente do 

aumento do número tanto de varas como de Subseções. 

• A estrutura administrativa poderia ser mais autônoma, principalmente quanto à flexi

bilização das especializações de cargos e à organização setorial interna. Ou seja, a própria 

seccional poderia melhor adequar suas estruturas organizacionais, observando as diretrizes 

e orientações mínimas de estrutura preestabelecidas por normatização do Conselho de Admi

nistração do Tribunal , o que permitiria melhor gerenciamento de suas funções e redimensio

namento de sua estrutura organizacion.al consoante as peculiaridades locais. 

• Problemas de espaço físico vêm se agravando e se complicando cada vez mais, prin

cipalmente nas seccionais maiores, em razão do intenso crescimento da Justiça Federal. 

Registra-se, por oportuno, a necessidade de readequação do sistema elétrico na maioria das 

seccionais, situação causada pelo desgaste do tempo, mas principalmente pela sobrecarga 

de equipamentos elétricos sem a devida ampliação da capacidade elétrica das instalações, 

bem como de estruturas físicas comprometidas por problemas de manutenção, graves situa

ções que demandam cuidados e auxíl io do Tribunal e do Conselho da Justiça Federal. 

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - PE 

A comunicação do Planejamento Estratégico da Justiça Federal é precária e quase 

inexistente, percebendo-se a ausência de cultura do planejamento estratégico nas seccionais, 

em grande parte por ausência de pessoal treinado e que detenha conhecimento técnico na 

área. Pelos mesmos motivos não há acompanhamento do cumprimento das metas do CNJ . 

Percebe-se a necessidade de melhorar o engajamento da Alta Administração do Tri

bunal e das seccionais com o planejamento estratégico, com a participação mais efetiva e 

direta dos diretores de foro, diretores e gestores das seccionais, inclusive em cumprimento à 

Recomendação do CNJ em 2013 (www.cnj .jus.br/gestao-e-planejamento/metas/metas-2013). 

Percebe-se, ainda, atualmente que toda a programação orçamentária institucional é gerida 
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de acordo com a vinculação do orçamento ao Planejamento Estratégico da Justiça Federal, 

nos termos da orientação do TCU em Resolução concernente ao Relatório de Gestão, razão 

pela qual as disfunções no cumprimento do PE trazem grandes transtornos às liberações 

orçamentárias. 

Constata-se a necessidade de realização de uma intensa capacitação e treinamento 

sobre o tema de PEJF nas seções judiciárias, integrando servidores e magistrados ao Plane

jamento Estratégico da Justiça Federal , a exemplo dos cursos oferecidos on-line: "Decifrando 

o planejamento estratégico", tendo o objetivo esperado e desejado pelas seccionais de difun

dir e explicar o que é planejamento estratégico para despertar o interesse e engajar todos no 

seu desenvolvimento. Por oportuno, mencione-se que, em algumas seccionais, há a neces

sidade de treinamentos presenciais, com temas específicos adaptados às realidades dessas, 

inclusive pela restrição orçamentária para capacitação das seções judiciárias. 

Observa-se, da mesma forma, premente necessidade de se fomentar a comunicação 

sobre PEJF nas seccionais, realizando-se videoconferências com frequência razoável para 

atualização dessas com relação ao desenvolvimento do PEJF, integrando e desdobrando, 

desta forma, a todos o referido planejamento estratégico. 

Outra situação bem comum é a sobreposição de atribuições pelos responsáveis pela 

área técnica de modernização administrativa (Semads), cujo objetivo também é o de acompa

nhar e trabalhar o planejamento estratégico na seccional. Constantemente, há sobreposição 

de atribuições entre algumas de informática e outras administrativas. 

Há ausência de ferramenta de controle de ações e projetos internos. As seccionais 

poderão conhecer o MSprojet para viabilizar uma melhor efetividade do planejamento estra-

tégico. 

Há uma necessidade de uma coordenação ou um gestor na seccional que efetue 

reuniões tópicas do acompanhamento e cumprimento das metas do CNJ e CJF. 

4. GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

Verificou-se a inexistência de política de gestão da informação, no mais das vezes uma 

ou outra iniciativa de elaboração de manuais ou de trabalho de resguardo da cultura intelectu

al dos servidores. Esta situação agrava-se com a proximidade de aposentadoria de diversos 

servidores atualmente detentores de conhecimentos exclusivos e de expertises institucionais 

sem o devido mapeamento ou registro institucional. 

Ausência de banco de dados com informações das seções judiciárias e das sub

seções e de treinamento. Não há cultura de registro das rotinas e processos de trabalho 

nem manutenção de manuais, quando existem. Pouco há registrado da memória da Justiça 

Federal. Dependência da TI para desenvolverem ferramentas e sistemas a fim de se resguar

dar o acervo da seccional e subseções. 

Quando há algum destaque de boa prática ou ideia que vise melhorar rotinas de traba

lho, esta, por vezes, é registrada, mas não é divulgada nem difundida. 

Citam-se oportunamente algumas experiências identificadas durante o diagnóstico, re

lativas à existência de sistema de contrato que registra o fluxo de vida do contrato - Gecon 
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e de fluxograma documentando atuação da Central de Perícias - toda documentação foi 

realizada pela então diretora do Nucod/GO. 

5. MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL 

Nesta fase , observou-se que as práticas desburocratizantes são de difícil .aplicação, 

uma vez que a gestão esbarra na ausência de autonomia, em muitos casos, principalmente 

pelo excesso de normatização. Percebe-se a existência de uma cultura organizacional com

prometida pela utilização de função como motivação de produção, bem como inexistência de 

cobranças de metas internas a serem cumpridas. 

No entanto, relativamente à gestão das unidades judiciárias e administrativas, houve 

algumas proposições: 

• citou-se um projeto que está sendo amadurecido de um SOS servidor, diante dos di

versos casos de adoecimento de servidores por doenças funcionais, consistindo na ideia de 

criação de um Serviço de Orientação ao Servidor - SOS, composto de médico do trabalho, 

psicólogo, psiquiatra, assistente social , disponibi lizando-se a prestação desses serviços me

diante convênio, com autonomia para diagnósticos e tratamentos; 

• Central de Descartes - em razão da demora existente nos descartes de documentos 

judiciais e administrativos, bem como em razão do excesso de burocracia da norma de des

carte, cria-se uma centra l de descartes permanentes para manter o serviço ativo constante

mente, buscando-se cumprimento de metas, a exemplo do descarte de mais documentos ou 

processos que entram. Incluem-se nesta central projetos de classificação e higienização; 

• Central de Agentes- seguindo-se o modelo criado da centra l de mandados, que agru

pou os oficia is de justiça, permitindo assim otimização e coordenação melhores dos serviços 

de segurança, transporte e inteligência nas seccionais; 

• Central de Perícias - mediante convênio com órgãos públicos que tem ajudado muito 

na rapidez da tramitação dos processos judiciais que requerem perícia para o seu deslinde. 

Projeto efetivo e em funcionamento na Seção Judiciária de Goiás; 

• cálculos periciais simples pelas varas, util izando-se o Sistema de Cálculos da 1 a Re

gião/SJAP. 

6. INTERAÇÃO TRIBUNAL E SEÇÕES JUDICIÁRIAS 

As seccionais, de forma geral, entendem existir um bom relacionamento entre o Tribu

nal e as seções judiciárias. Porém, há a percepção de algumas melhorias, a saber: 

• seria muito positivo um maior envolvimento do Tribunal com as seccionais· 
' 

• o TRF 1 a Região fica bem distante das rea lidades vivenciadas pelas seccionais em ra

zão de suas muitas pecul iares, gerando a sensação de falta de sensibi lidade e distanciamento 

com relação às seções judiciárias. Cada área do TRF age de forma independente, desta for

ma desdobra posicionamentos como se fosse o entendimento do próprio Tribunal quando na 

realidade é setorizado. O Tribunal poderia ser mais rápido nas respostas aos questionamen

tos das seccionais, em especial às demandas relativas ao cadastro e à informática· 
' 
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-

• constantes reclamações para a informática que não são respondidas a tempo oportu

no ou solucionadas têm gerado um descrédito muito grande, a ponto de o usuário (servidor ou 

magistrado) desistir da solicitação- e-sosti ; 

• necessidade de um canal de comunicação que padronize as consultas (Pergunta ao 

Presidente) e um específico para recursos humanos (RH on-line), ou seja, um canal de comu

nicação direto e mais rápido com o Tribunal ; 

• melhor divulgação da legislação pelo Tribunal ; 

• divulgação e registro das boas práticas e melhoria da integração do Tribunal com as 

seccionais por meio de encontros mais frequentes; 

• criação de banco de contratos e termos de referências para contratação de engenhei

ros, em meio informatizado e de fácil acesso na 1 a Região; 

• melhoria nos prazos, sempre muito exíguos quando em cobrança de informações 

pelo Tribunal às seccionais. 

7. OUTROS 

Aqui se registram alguns pontos que surgiram durante as entrevistas do diagnóstico, 

que passam a ser relatados após tabulação dos formulários dos relatórios propostos e colhidos: 

• a informática não tem sequência de implantação das ferramentas de TI ; ausência das 

rotinas no sistema; 

• manual de atribuições com as competências das unidades administrativas desatuali-

zado; 

• inoperabilidade constante do e-admin; 

• necessidade de automatização dos sistemas administrativos; 

• sentimento de desprestígio da área administrativa. Não há substitutos, não há como 

se aperfeiçoar; dependência de terceirizados e requisitados; 

• casos de adoecimento com problemas emocionais e comportamentais na administra

ção por doenças funcionais; 

• impossibilidade de exercer o direito de se capacitar, inclusive por impossibilidade de 

licença para capacitação; 

• cargos que não foram pagos pelo Tribunal; 

• sobrecarga dos servidores, que desempenham atividades além de seus limites para 

completarem as tarefas, acarretando graves problemas de saúde futuramente; 

• bolsas de estágio com baixos valores, inclusive para treinamentos; 

• a área de benefícios deveria ser transformada em núcleo, independentemente do RH ; 

• dificuldade de implantação do Núcleo de Apoio de Conciliação; 

• possibilidade de caracterização de desvio de função dos terceirizados em face da ne

cessidade de utilização desta força de trabalho; 
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• falta de treinamento: 1. falta de pessoal 2. falta de treinamentos 3. falta de recursos. 

Ausência de recursos, que mal atendem aos cursos obrigatórios. Ausência de treinamento em 

serviço/execução na prática no serviço; 

• Sevit - Seção de Vigilância e Transporte: registra sobreposição de atividades, espe

cialmente na única Seccional da 1 a Região - Rondônia - , que atende às requ isições de 

audiências em decorrência da existência de seu único presídio federal localizado naquele Es

tado, acarretando muitos procedimentos relativos à segurança daquela instituição. Sugestão: 

criar uma central de segurança, a exemplo da central de mandados, evitando utilização inde

vida dos agentes em serviços cartorários e desfalcando a área de segurança da Seccional. 

8. CONCLUSÃO- RECOMENDAÇÕES PROPOSTAS 

Conclui-se, após o diagnóstico organizacional das seções judiciárias da 1a Região, a 

existência de situação crítica de falta de pessoal afetando o rendimento e a qualidade do 

trabalho, gerando sobrecarga de traba lho ao corpo funcional diminuto, fato que está acarre

tando adoecimento, evasão do serviço e desmotivação dos que hoje sustentam, com grande 

sacrifício, o atingimento dos objetivos organizacionais da instituição; insuficiência da área de 

tecnologia da informação, no que se refere à ausência de melhor automação dos sistemas 

que ampararam as rotinas dos processos de trabalho de forma informatizada, aos equipa

mentos defasados e à inexistência de treinamentos operacionais nos apl icativos novos e nos 

existentes; sentimento de desamparo diante da ausência de providências do Tribunal na 

intervenção necessária para a adequação das padronizações das seccionais, em decor

rência do enorme crescimento das seções judiciárias nos últimos 5 anos, devido às inúmeras 

instalações de varas federais e subseções. 

Em seguida, são apresentadas as proposições para melhoria do quadro descrito , sen

do necessária a elaboração de um plano de ação para posterior cumprimento das sugestões 

aqui propostas: 

• iniciar estudos para a reestruturação dos padrões em paralelo à nova proposição de 

cargos e funções ; 

• refazer o anteprojeto de cargos e funções nos moldes das novas resoluções do CNJ, 

com um anteprojeto para cada Estado; 

• propor estudo de red istribuição e planos de ações para capacitação e treinamento nas 

seccionais, principalmente nas áreas de TI , gestão documental, assessoria jurídica e plane

jamento estratégico; 

• elaborar proposições de normatização com maior autonomia às seccionais para ade

quação setorizada das funções, observando-se as peculiaridades de cada localidade e as 

diretrizes básicas de normatização do Tribunal; 

• racionalizar, com urgência, os métodos e procedimentos de traba lho; 

• fazer mutirão para compartilhamento das boas práticas já existentes; 

• destinar/liberar mais funções destacadas às seccionais para que possam ser usadas 
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em atividades extremamente críticas atualmente, quais sejam, engenharia, contadoria, medi

cina e psicologia; 

• executar imediatamente exposições do Planejamento Estratégico da Justiça Fede

ral- PEJF e do PE do Poder Judiciário nacional (metas e proposição de macrodesafios para 

2015/2020) por videoconferência, bem como desenvolvimento de um cronograma mensal de 

videoconferência da Secge/Diden/Assessoria Organizacional com as seccionais para exposi

ção situacional da Administração, normativos e planejamento estratégico, momento em que 

se manterão atualizadas as seccionais e essas poderão sanar dúvidas sobre o andamento da 

gestão do Tribunal , colocando-se sempre à disposição convites a outras unidades que tenha 

alterações ou notícias recentes sobre questões administrativas; 

• proceder à otimização da distribuição física com as seções judiciárias que apresentem 

problemas mais críticos de falta de espaço físico; 

• realizar maciça capacitação de servidores e gestores sobre o tema de Planejamento 

Estratégico da Justiça Federal , alinhando-se oportunamente ao PE nacional e a todo o traba

lho dos comitês vinculados ao CJF, para se obter o engajamento necessário à efetivação do 

PEJF na 1a Região; 

• repetir palestras, videoconferências e exposições das metas, bem como transforma

ção da gestão estratégica em ferramenta para acompanhamento de trabalho e metas, princi

palmente com a divulgação à alta Administração (juízes diretores de foro); 

• intensificar contatos diretos ou por videoconferência com as seccionais, melhorando 

a comunicação; 

• atualizar o Manual de Atribuições e o Regulamento de Serviços; 

• promover a incorporação do curso de planejamento estratégico realizado para os dire

tores de vara do Piauí, em novembro de 2013, para as demais seccionais. 

Diagnóstico organizacional das seccionais da 1ª Região 

12 

• 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

RELATÓRIO DE ANÁLISE ORGANIZACIONAL 

UNIDADE 

DATA 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE 

24/02/2014 LOCAL sala do diretor da Secad/SJAC 

ANALISTAS 
Bárdia Tupy - diretora da Secretária de Gestão Estratégica e Inovação- Secge 

Maria Carolina Ribeiro - assessora organizacional da Secretaria de Gestão 
Estratégica e Inovação - Secge 

ENTREVISTADOS 

Josoé Alves de Alburquerque - diretor da Secad da Seção Judiciária do Acre 

Gilmar Palu- Diretor do Núcleo de Administração 

Nagilene Marques Dourado Almeida - Diretora do Núcleo Judiciário 

1. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL 

PROPOSTA DO TRIBUNAL 
Elaboração e atualização de estru

tura organizacional e de quadros 

de cargos efetivos, de funções co

missionadas e de cargos em co

missão, com base em critérios mí

nimos estabelecidos pelo Tribunàl. 

• Acompanhamento regional das 

metas do CNJ e do CJF, medição, 

elaboração de relatórios e implan

tação de ações estratégicas relati

vas aos indicadores de desempe

nho, com base em critérios míni

mos estabelecidos pelo Tribunal. 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

RESPOSTA DA SECCIONAL 
• A estrutura administrativa poderia ser mais 

autônoma, principalmente quanto à flexibil i
zação das especializações de cargos. 

• Não há o devido acompanhamento do cum

primento das metas do CNJ e do CJF pela 

Seccional por falta de servidores e também 

por ausência de divulgação mais intensa. 

• Atua lmente o único servidor incumbido deste 

serviço sofreu AVC e não tem previsão de re

torno, não existindo substituto , no momento, 

para ele. 

Qual a situação da comunicação/implantação do planejamento estratégico da 
JF na Seccional? 

• Não existe a cultura do planejamento estratégico ; ausência de pessoal treinado e que 

detenha conhecimento técnico na área. 

Acre 
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• A Semad, que é a unidade responsável pela divulgação, está sobrecarregada com fun

ções da TI. Faltam iniciativa e credibilidade, inexistindo destinação de cargo específico 

para a modernização e planejamento. 

• Falta de divulgação do PEJF, devendo-se incentivar o curso "Decifrando o planejamen

to estratégico". 

• Necessidade de integração do servidor ao processo de acompanhamento do planeja

mento estratégico. 

• Vinculação do orçamento ao que é estratégico. 

• Inexiste planejamento estratégico na SJAC, resume-se ao comitê institucional para a 

Seccional. 

• Deficiência prática em se colocarem os conceitos próprios por falta de pessoal para 

este trabalho. 

• Falta de efetividade do planejamento estratégico com planos de ação. 

3. GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

Como ocorre a gestão da informação dentro da Seccional? 

• Não existe a cultura da gestão da informação. Há algumas ações correlacionadas, 

como elaboração de manuais e alguns registros de rotinas setorizadas. 

4. GESTÃO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS 

Existe alguma ação desburocratizante ou padronização na gestão das varas 
e/ou na organização dos trabalhos administrativos? Caso afirmativo, enviar 
documentação. 

• Quanto à gestão das unidades judiciárias e administrativas, não houve nenhum regis

tro atual pela Seccional, no entanto citou-se projeto que ganhou prêmio no Inovare em 

2007: "Perícia na ordem do dia". 

5. RELACIONAMENTO ENTRE O TRF E AS SECCIONAIS 

O que pode melhorar no relacionamento entre o Tribunal e as seções e 
subseções judiciárias? 

• A Seccional entende existir bom relacionamento com o Tribunal. 

• Sugere-se: canal de comunicação que padronize as consultas (Pergunta ao Presiden

te) e um específico para recursos humanos (RH on-line). 

Diagnóstico organizacional das seccionais da 1~ Região 
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6. OUTROS 

• Necessidade de cargos especializados em engenharia e de médicos. Hoje se tem mui
ta dificuldade na manutenção dos prédios e nas contratações de médicos. 

• Escassez de servidores e funções. 

• Grande rotatividade de servidores e de magistrados, inclusive dos próprios diretores 
de foro. 

• Grande sobrecarga de trabalho para os atuais setores executantes, que geralmente se 
resumem ao próprio supervisor da área, o qual, muitas vezes, não possui nem sequer 
substituto. 

• Necessidade de especificação do cargo de psicólogo para se adequar aos perfis pro
fissiona is dos servidores, ajudando-os em sua recuperação, inclusive com a interação 
do Grupo de Qualidade de Vida no Trabalho com a administração, em razão do grande 
número de casos de adoecimento de servidores por doenças funcionais. 

• Lacunas de cargos que não são preenchidos com as saídas dos servidores para outros 
locais. 

• A informática não tem sequência de implantação das ferramentas de TI; ausência das 

rotinas no sistema. 

• Manual de atribuições desatualizado. 

• Ausência de desenvolvimento de sistemas eletrônicos. 

• Ausência de treinamento em serviço/execução na prática, no serviço. 

• Dificuldade de implantação do Núcleo de Apoio de Conciliação. 

• Inoperabilidade constante do e-admin. 

• Necessidade de automatização dos sistemas administrativos, principalmente o de 

acesso, que ajudaria o de atermação. 

Acre 

15 
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• PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

RELATÓRIO DE ANÁLISE ORGANIZACIONAL 

UNIDADE 

DATA 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ 

21/02/2014 LOCAL sala da diretora da Secad/SJAP 

ANALISTA 
Lúcia Beatriz de Mendonça de Sá -assessora organizacional da Secretaria de 
Gestão Estratégica e Inovação- Secge 

José James Dias Coelho - diretor da Secad 

Ivo - diretor do Nucju 

Vaz - diretor do Nucad 

ENTREVISTADOS Ângelo - diretor do Nucoi 

Elielson - Seseg 

Robson - Planejamento Orçamentário 

Eliana- Assessoria Jurídica - Diref 

1. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL 

PROPOSTA DO TRIBUNAL 
• Elaboração e atualização de es

trutura organizacional e de qua

dros de cargos de magistrados e 

de servidores efetivos, de funções 

comissionadas e de cargos em co

missão, com base em critérios mí

nimos estabelecidos pelo Tribunal. 

• Acompanhamento reg ional das 

metas do CNJ e do CJF, medição, 

elaboração de relatórios e implan

tação de ações estratégicas relati

vas aos indicadores de desempe

nho, com base em critérios míni

mos estabelecidos pelo Tribunal. 

RESPOSTA DA SECCIONAL 
• A estrutura organizacional abaixo dos núcle-

os poderia ter maior flexibilidade, facilitando 

a gestão administrativa, mediante a delega

ção da competência para alteração estru

tural do Conselho de Administração para a 

Diretoria do Foro. 

• Não há o devido acompanhamento do cum

primento das metas do CNJ e do CJF pela 

Seccional. A supervisara da Semad está 

deslocada para outra área. A Seccional se 

comprometeu a reposicioná-la para a rea

lização dos serviços afetos à unidade que 

supervisiona. Vão entrar em contato com 

a Diden para verificar as providências ne

cessárias ao engajamento do Amapá e ao 

acompanhamento das metas. 

Amapá 
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2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Qual a situação da comunicação/implantação do planejamento estratégico da 
JF na Seccional? 

• 

• 

Não existe a cultura do planejamento estratégico; ausência de pessoal treinado e que 

detenha conhecimento técnico na área. Solicitaram o curso realizado na Seccional do 

Piauí. 

A supervisara da Semad está deslocada para outra área. A Secciona l se comprometeu 

a reposicioná-la para a realização dos serviços afetos à unidade que supervisiona. Vão 

entrar em contato com a Diden para verificar as providências necessárias ao engaja

mento do Amapá e ao acompanhamento das metas. 

3. GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

Como ocorre a gestão da informação dentro da Seccional? 

• Não existe a cultura da gestão da informação. Há algumas ações correlacionadas, como 

a elaboração de manuais e alguns registros de rotinas setorizadas. Vão encaminhar o 

que possuem ao Tribunal. 

4. GESTÃO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS 

Existe alguma ação desburocratizante ou padronização na gestão das varas 
e/ou na organização dos trabalhos administrativos? Caso afirmativo, enviar 
documentação. 

• Quanto à gestão das unidades judiciárias e administrativas, não houve nenhum regis

tro atual pela Seccional. No entanto, citam boas práticas, como o Sistema de Cálculos 

Judiciais - uma experiência bem interessante, que pode ser repassada para outras 

varas da Região- e a descentralização de parte da reprografia para as varas. 

5. RELACIONAMENTO ENTRE O TRF E AS SECCIONAIS 

O que pode melhorar no relacionamento entre o Tribunal e as seções e 
subseções judiciárias? 

• A Seccional entende existir bom relacionamento com o Tribunal. Sentem-se distantes 

do Tribunal e das demais seccionais e gostariam que a comunicação fosse incremen

tada. A construção do novo prédio teve total apoio do Tribunal e a reestruturação admi-

nistrativa e instalação das novas varas também. 

Diagnóstico organizacional das seccionais da 1! Região 
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6. OUTROS 

• Faltam juízes na Seccional. Há muitos anos, o quadro está incompleto. 

• Acumulam-se casos de servidores com problemas funcionais na administração. 

• 

• 

• 

Deficiência no aperfeiçoamento e na capacitação dos servidores . 

Necessidade de trocar o cargo especializado de engenheiro civil por um de engenheiro 

eletricista, mantendo-se o de arquiteto (que pode realizar os serviços que a seccio

nal precisa na área de engenharia civil). Infelizmente, em contato com a área de RH 

(Direh), verificou-se a não possibilidade de se fazer essa alteração, pois a Fundação 

Carlos Chagas já está preparando as provas. 

Pro-Social - voltar a permitir o credenciamento de pessoas físicas. No caso do Amapá, 

é imprescindível, pois a cidade e o estado contam com pequena quantidade de pro

fissionais, que cobram preços elevadíssimos. Os bons hospitais e clínicas ficam em 
Belém. 

Amapá 
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• PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

UNIDADE 

DATA 

RELATÓRIO DE ANÁLISE ORGANIZACIONAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS 

05/12/2013 LOCAL sala do diretor da Secad/SJAM 

ANALISTA 
Maria Carolina Ribeiro - assessora organizacional da Secretaria de Gestão Estra

tégica e Inovação - Secge 

Edson Souza e Silva -diretor da Secad 
ENTREVISTADO 

Aldecinora Siqueira da Silva - Supervisara da Semad 

1. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL 

PROPOSTA DO TRIBUNAL 

• Elaboração e atualização de estru
tura organizacional e de quadros de 
cargos efetivos, de funções comis
sionadas e de cargos em comissão, 
com base em critérios mínimos esta

belecidos pelo Tribunal. 

• Acompanhamento regional das me
tas do CNJ e do CJF, medição, ela
boração de relatórios e implantação 
de ações estratégicas relativas aos 
indicadores de desempenho, com 
base em critérios mínimos estabele
cidos pelo Tribunal. 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

RESPOSTA DA SECCIONAL 

• Ter norma de um órgão superior ajuda 

muito, pois dá o respaldo necessário às 

críticas e aos questionamentos acerca da 

estrutura e dos padrões. Confere legitimi

dade. A autonomia é sempre bem-vinda, 

mas necessita de critérios mínimos, como, 

por exemplo, percentua l mínimo de servi

dores na área administrativa . A Seccional 

é favorável à autonomia. 

• Tendo em vista que a Semad é composta 
por apenas 1 pessoa, a Seccional não se 
sente em condições de assumir o acom
panhamento das metas, necessitando do 
apoio do Tribuna l. 

Qual a situação da comunicação/implantação do planejamento estratégico da 
JF na Seccional? 

• No que diz respeito ao relacionamento com o Tribunal, está tudo bem, mas com rela
ção à implementação/comunicação do PE dentro da própria Seccional , há problemas, 

principalmente na área-fim, preocupada em atender às metas. 

• Necessidade de conscientização do juiz . 

• Ausência de pessoal treinado e que detenha conhecimento técnico sobre a área. 

• Os projetos encaminhados pela Seccional foram classificados pelo Tribunal como não 
estratégicos, o que impediu a destinação de recursos . Necessidade de retorno do Tri

bunal e orientação quanto aos projetos estratégicos e os não estratégicos. 

Amazonas 
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3 .. GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

Como ocorre a gestão da informação dentro da Seccional? 

• A gestão da informação não está prevista no PE da Justiça Federal. Não há cultura de 

gestão da informação. 

• Não há cargo efetivo de arquivista nas seccionais. 

4. GESTÃO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS 

Existe alguma ação desburocratizante ou padronização na gestão das varas 
e/ou na organização dos trabalhos administrativos? Caso afirmativo, enviar 
documentação. 

• Quanto à gestão das unidades judiciárias e administrativas, não houve nenhum regis

tro atual pela Seccional. 

5. RELACIONAMENTO ENTRE O TRF E AS SECCIONAIS 

O que pode melhorar no relacionamento entre o Tribunal e as seções e 
subseções judiciárias? 

• É necessário que o Tribunal ouça as seccionais antes de tomar decisões que as afe

tem. Criar um canal de comunicação direto e mais rápido com o Tribunal. 

• Demora na resposta do Tribunal aos questionamentos da Seccional , principalmente na 

área de informática. 

• Elaboração de mais estudos e contatos antes de baixar resoluções e portarias que 

afetem os trabalhos e a organização funcional das seccionais. 

• Falta de credibilidade do servidor em relação às mudanças do Tribunal. 

6. OUTROS 

• A falta de pessoal é problema crônico, que sempre preocupa na hora de assumir novos 

trabalhos, como a estruturação organizacional ou o controle das metas. 

• A rotatividade de servidores na administração é constante. Muitos servidores da área

meio, bacharéis em direito, são convidados a trabalhar nas varas, onde costuma haver 

funções comissionadas disponíveis. 

• Os servidores da área-meio, além das atribuições regulares de suas unidades, são 
convidados a participar de comissões sobre vários temas, como coleta seletiva, descarte 
de processos, inventário, PGQVT. Os servidores da área-fim, quando convocados, 
logo se desinteressam, não ajudam muito. Hoje, são convocados a participar somente 

em comissões de sindicâncias, nas quais a participação é mandatária. 

Diagnóstico organizacional das seccionais da 1~ Região 
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• O quantitativo de servidores na área-meio é insuficiente. Não há substitutos para cobrir 
férias, licença-maternidade etc. 

• Crise de liderança: problema sério. As chefias não estão preparadas técnica e 
emocionalmente para assumir as responsabi lidades dos cargos e/ou funções ou para 
lidar com os problemas psicológicos e emocionais dos servidores. O problema se 
agrava antes de o líder percebê-lo. 

• Muitos servidores afastados por problemas psicológicos, emocionais, depressão. 

• Servidores que tomam posse, mas não chegam a entrar em exercício, devido à licença 
para acompanhar cônjuge. 

• O pessoal da área-fim é muito isolado; não gosta de participar nem de treinamentos 
na área deles. 

• Necessidade de especialização de cargos efetivos: engenheiro, arquivista etc. 

• Desenvolvimento e melhoria do sistema administrativo, a exemplo do malote digital , que 

é muito lento para colher os dados e concluir a remessa do documento. Necessidade 

de automatização dos sistemas administrativos. 

• Atualizar o parque tecnológico com computadores melhores. Scaners para futura 

implantação do Pje. 

Amazonas 
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UNIDADE 

DATA 

ANALISTAS 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

RELATÓRIO DE ANÁLISE ORGANIZACIONAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA 

20/02/201 4 LOCAL sala do diretor da Secad/SJBA 

Bárdia Tupy - diretora da Secretária de Gestão Estratégica e Inovação - Secge 

Mariana Gomide- diretora da Divisão de Desenvolvimento Institucional - Diden/ 
Secge 

ENTREVISTADO Sidinei José de Souza- diretor em exercício da Secad 

1. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL 

PROPOSTA DO TRIBUNAL RESPOSTA DA SECCIONAL 

• Elaboração e atualização de estru-
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cargos efetivos, de funções comis-

sionadas e de cargos em comissão, 

com base em critérios mínimos es

tabelecidos pelo Tribunal. 

• Acompanhamento regional das me

tas do CNJ e do CJF, medição, ela

boração de relatórios e implantação 

de ações estratégicas relativas aos 

indicadores de desempenho, com 

base em critérios mínimos estabe

lecidos pelo Tribunal. 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

• Não há o devido acompanhamento. Não 

existe uma coordenação ou um gestor na 

Seccional que efetue reuniões tópicas so

bre o acompanhamento e cumprimento das 

metas do CNJ e do CJF. 

Qual a situação da comunicação/implantação do planejamento estratégico da 
JF na Seccional? 

• Não existe a cultura do planejamento estratégico; ausência de pessoal treinado e 

que detenha conhecimento técnico na área. 

Bahia 
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3. GESTÃO DA INF ORMAÇÃO 

Como ocorre a gestão da informação dentro da Seccional? 

• Não existe a cultura da gestão da informação. Há algumas ações correlacionadas, 

como elaboração de manuais e alguns registros de rotinas setorizadas. 

4. GESTÃO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS 

Existe alguma ação desburocratizante ou padronização na gestão das varas 

e/ou na organização dos trabalhos administrativos? Caso afirmativo, enviar 

documentação. 

• Quanto à gestão das unidades judiciárias e administrativas, não houve nenhum regis

tro pela Seccional, no entanto citou-se um projeto que está sendo amadurecido, o SOS 

servidor, diante dos diversos casos de adoecimento de servidores por doenças funcio

nais. O projeto consiste na ideia de criação de um Serviço de Orientação ao Servidor 

- SOS, composto de médico do trabalho, psicólogo, psiquiatra e assistente social , 

disponibilizando-se a prestação destes serviços mediante convênio, com autonomia 

para diagnósticos e tratamentos. 

5. RELACIONAMENTO ENTRE O TRF E AS SECCIONAIS 

O que pode melhorar no relacionamento entre o Tribunal e as seções e 
subseções judiciárias? 

• A Seccional entende existir bom relacionamento com o Tribunal. 

6. OUTROS 

• Deficiência de pessoal e de funções comissionadas. 

• Estrutura administrativa idêntica à inicial, que atendia a 4 varas federais, mas que hoje 

atende a 24 varas federais e a 14 subseções, ou seja, não houve nenhuma alteração. 

Dessa forma, necessita-se de reestruturação da padronização das seções judiciárias. 

• Há desproporcionalidade na distribuição da força de trabalho. 

• Muita rotatividade. Não há fixação de juízes nem de servidores. 

• Acumulam-se casos de servidores com problemas funcionais na administração. 

• Cultura organizacional comprometida pela utilização de função como motivação de 

produção, bem como inexistência de cobranças e inexigências de metas internas a 

serem cumpridas. 

• Deficiência na formação dos servidores. 

• Ausência de treinamento em serviço/execução, na prática, no serviço. 

Diagnóstico organizacional das seccionais da 1~ Região 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

RELATÓRIO DE ANÁLISE ORGANIZACIONAL 

UNIDADE 

DATA 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 
07/03/2014 LOCAL sala do diretor da Secad/SJDF 

ANALISTA Bárdia Tupy- diretora da Secretária de Gestão Estratégica e Inovação- Secge 

ENTREVISTADO Érico de Souza Santos -diretor da Secad 

1. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL 

PROPOSTA DO TRIBUNAL 
• Elaboração e atualização de 

estrutura organizacional e de 
quadros de cargos efetivos, de 
funções comissionadas e de car
gos em comissão, com base em 
critérios mínimos estabelecidos 
pelo Tribunal. 

• Acompanhamento regional das 

metas do CNJ e do CJF, medi

ção, elaboração de relatórios e 

implantação de ações estraté

gicas relativas aos indicadores 

de desempenho, com base em 

critérios mínimos estabelecidos 

pelo Tribunal. 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

RESPOSTA DA SECCIONAL 
• Sim, concorda com autonomia mínima para 

adoção de medidas administrativas nos mol

des adequados às seccionais, permitindo-se 
melhor equalização na redistribuição organiza
cional das funções. 

• Não há o devido acompanhamento, não existe 

uma coordenação ou um gestor na Seccional 

que efetue reuniões tópicas sobre o acompa

nhamento e cumprimento das metas do CNJ 

e do CJF. 

Qual a situação da comunicação/implantação do planejamento estratégico da 
JF na Seccional? 

• Não existe a cultura do planejamento estratégico; ausência de pessoal treinado e que 

detenha conhecimento técnico na área. 

• Não há planejamento estratégico sem engajamento da alta administração, sem o com-

prometimento do presidente, desembargadores, diretores de foro. 

• Permanece um sentimento de frustração, por isso ainda não ter ocorrido na 1a Região. 

• O planejamento deve estar vinculado ao orçamento. 

• Falta informação sobre o PEJF. 
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3. GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

Como ocorre a gestão da informação dentro da Seccional? 

• Não existe a cultura da gestão da informação. Há algumas ações correlacionadas, 

como elaboração de manuais e alguns registros de rotinas setorizadas. 

• Observa-se que, quando há algum destaque de boa prática ou ideia que vise melhorar 

rotinas de trabalho, esta pode ser até registrada, mas não é divulgada nem difundida. 

4. GESTÃO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS 

Existe alguma ação desburocratizante ou padronização na gestão das varas 
e/ou na organização dos trabalhos administrativos? Caso afirmativo, enviar 
documentação. 

• Quanto à gestão das unidades judiciárias e administrativas, houve o registro pela Sec

cional de duas proposições: 

• Central de Descartes - em razão da demora existente nos descartes de docu

mentos judiciais e administrativos e do excesso de burocratização da norma de 

descarte, cria-se uma central de descartes permanentes para manter o serviço 

ativo constantemente, buscando-se cumprimento de metas, como descartar mais 

documentos ou processos do que entram. Incluem-se nesta central projetos de 

classificação e higienização; 

• Central de Agentes - segue o modelo criado pela central de mandados, que agru

pou os oficiais de justiça, permitindo melhor otimização e coordenação dos servi

ços de segurança, transporte e inteligência nas seccionais. 

5. RELACIONAMENTO ENTRE O TRF E AS SECCIONAIS 

O que pode melhorar no relacionamento entre o Tribunal e as seções e 
subseções judiciárias? 

• A Seccional entende existir bom relacionamento com o Tribunal. 

• O TRF, em razão das muitas peculiaridades das seccionais da 1 a Região, fica bem dis

tante das realidades por elas vivenciadas, dando a sensação de falta de sensibilidade 
e de distanciamento com relação a elas. 

• Cada área do TRF age de forma independente e desdobra posicionamentos como se 
fossem entendimento do próprio Tribuna l. 

• Constantes reclamações dirigidas à Informática, que não são respond idas ou solucio

nadas, têm gerado descrédito, a ponto de o usuário (servidor ou magistrado) desistir 

da solicitação- e-sosti. 
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6. OUTROS 

• Deficiência de pessoal e de funções comissionadas. 

• A estrutura organizacional não tem acompanhado o crescimento da atividade-fim na 
mesma proporção. 

• Os projetos de engenharia constantemente se mostram inadequados à realidade das 

seccionais, apresentando desajuste à situação real. 

• Distanciamento entre as áreas do Tribunal e o atendimento às necessidades das sec

cionais. 

Perspectiva da Seccional 

• Cargos - as seccionais estão sendo ampliadas, a exemplo de uma pirâmide que au
menta demasiadamente o ápice sem fortalecer a base, ou seja, forçam demandas 
para a base da pirâmide, a qual não está sendo fortalecida para sustentar a ampliação 

dessas demandas. É uma questão de física. 
• Reflexos da escassez de servidores: atrasos na tramitação dos processos administra

tivos para contratação de produtos e serviços necessários à prestação jurisdicional, 
quando a qualidade de serviços diminui também, a exemplo do que ocorre na demora 
dos contratos, na prestação de informações de recursos humanos e na elaboração de 
cálculos relacionados à folha de pagamento. Assim, diminui também a credibilidade 

da área administrativa, uma vez que os resultados não atendem às expectativas dos 

clientes internos e externos. 

• Falta de especialistas nas áreas técnicas administrativas, principalmente na análise de 

requisitos para desenvolvimento de sistemas pela informática. 

• Deficiência de cargos especializados, como os de engenheiro e arquiteto, além de fun

ção comissionada específica para o servidor que exerce as atribuições de pregoeiro. 

• Moldar a organização das funções de acordo com as demandas das seccionais, ob

servando-se as peculiaridades existentes em cada uma delas. Na situação prática, o 

gestor se vê compelido a soluções que podem caracterizar desvio de função sem a 

correta adequação das funções comissionadas, bem como, algumas vezes, ocorre 

desproporção das funções nas áreas com demandas diferentes e mal equilibradas. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

RELATÓRIO DE ANÁLISE ORGANIZACIONAL 

UNIDADE: SEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOIÁS 

DATA: 10/02/2014 LOCAL: Sala de reunião do Diretor do Foro SJGO 

ANALISTAS: 

Bárdia Tupy - Diretora da Secretária de Gestão Estratégica e Inovação - Secge 

Lúcia Beatriz de Mendonça de Sá- Assessora Organizacional da Secretária de 
Gestão Estratégica e Inovação- Secge 

Luiz Alberto Lima da Costa- Assessor Adjunto VI - Secin 

Rodrigo Pinto de Menezes - Diretor da Divisão de Engenharia- Secad 

Clécio Bezerra Nunes Junior - Diretor da Secad de Goiás 

Rena'.o Vieira Machado- Diretor do Nutec 
ENTREVISTADOS: 

Rosane Terezinha de Sousa Correia - Diretora do Nucre- em exercício 

Denison Rocha Montoro- Diretor do Nucad 

1. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL 

PROPOSTA TRIBUNAL 
• Elaboração e atualização de estru

tura organizacional e de quadros de 

cargos efetivos, de funções comis

sionadas e de cargos em comissão, 

com base em critérios mínimos esta

belecidos pelo Tribunal. 

• Acompanhamento regional das me
tas do CNJ e CJF, medição, elabo
ração de relatórios e implantação de 
ações estratégicas relativas aos indi
cadores de desempenho, com base 

em critérios mínimos estabelecidos 

pelo Tribunal. 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

RESPOSTA SECCIONAL 

• Não há o devido acompanhamento. Não 

existe uma coordenação ou um gestor na 

Seccional que efetue reuniões tópicas do 

acompanhamento e cumprimento das me

tas do CNJ e CJF. 

Qual a situação da comunicação/implantação do planejamento estratégico da 
JF na Seccional? 

• Não existe a cultura do planejamento estratégico; ausência de pessoal treinado e que 

detenha conhecimento técnico na área. 

• Necessidade de investimento em treinamento e cursos na área de planejamento estra

tégico, principalmente quanto à divulgação. 

• Sugestão: Repetirem-se palestras, videoconferências e exposições das metas, bem 

como transformação da gestão estratégica em ferramenta para acompanhamento de 

trabalho e metas, principalmente com a divulgação na alta Administração Uuízes dire

tores de foro). 

3. GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

Como ocorre a gestão da informação dentro da Seccional? 

• Não existe a cultura da gestão da informação. Algumas ações correlacionadas a exem-

plo de elaboração de manuais e alguns registros de rotinas setorizadas. 

• Sugestão de divulgação e registro das boas práticas. 

• Existência de sistema de contrato que registra o fluxo de vida do contrato - Gecon. 

• Fluxograma documentado sobre atuação da Central de Perícias - toda documentação 

foi realizada pela então diretora do Nucod/GO. 

4. GESTÃO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS 

Existe alguma ação desburocratizante ou padronização na gestão das varas 

e/ou na organização dos trabalhos administrativos? Caso afirmativo, enviar 

documentação. 

• Quanto à gestão das unidades judiciárias e administrativas, não houve nenhum re

gistro pela seccional, no entanto citou-se um projeto de "central de perícias" mediante 

convênio com órgãos públicos que tem ajudado muito na rapidez da tramitação dos 

processos judiciais que requerem perícia para o seu deslinde. 

5. RELACIONAMENTO ENTRE TRF E SECCIONAIS 

O que pode melhorar no relacionamento entre Tribunal, seções e subseções 
judiciárias? 

• A Seccional entende existir um bom relacionamento entre o Tribunal e a Seção Ju

diciária. 

• Cita dificuldades, no entanto, com a área de cadastro (Dicap). 

• Manifesta-se também pela necessidade de melhor divulgação da legislação pelo 

Tribunal. 

• Sugere-se despersonalizar os serviços com as automações informatizadas, princi

palmente com banco de contratos e termos de referências para contratação de en

genheiros. 

• Prazos sempre muito exíguos quando em cobrança de informações pelo Tribunal. 
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6. OUTROS 

• Falta de Recursos Humanos para administração, existindo uma pessoa por setor, o 

que acarreta carência de pessoal e subutilização de servidores. 

• Estrutura administrativa idêntica à inicial e hoje atende a 8 subseções, 16 varas fe

derais e 2 turmas recursais, ou seja, não houve nenhuma alteração. Dessa forma, 

necessita-se de uma reestruturação da padronização das seções judiciárias. 

• As novas varas não são computadas para fins de aumento do padrão da Seccional, 

e são as que mais exigem trabalho da área administrativa da Seccional, haja vista a 

demanda gerada pelo pagamento dos peritos (AJG). 

• Crescimento da justiça federal sem correlação de cargos. Ocorre desproporcionalida-

de na distribuição da força de trabalho frente ao excesso de trabalho. 

• Alta rotatividade de servidores. 

• Registros de servidores com problemas funcionais na Administração. 

• Deficiência na capacitação dos servidores. Situação crítica, sem investimento, sempre 

se "apagando incêndios". 

• Necessidade de treinamentos básicos, a exemplo da utilização do aparelho/sistema 

voip de telefonia e atendimento ao público interno e externo. 

• Necessidade de especialização de contadores peritos para realização de cálculos, 

bem como de engenheiros. Muitas obras e dificuldades espaciais internas e nas sub

seções - inclusive com previsão de cargos para essas especialidades (não apenas 

trabalhar com terceirizados). 

• Estruturas físicas comprometidas por problemas de manutenção, graves situações de 

engenharias que demandam cuidados e auxílio do Tribunal e Conselho da Justiça 

Federal. 

• Deficiência na formação dos servidores com a ausência de treinamento em serviço/ 

execução na prática do serviço. 

• A informática não tem sequência de implantação das ferramentas de TI ; ausência das 

rotinas no sistema. 

• Manual de atribuições desatualizado. 

• Ausência de desenvolvimento de sistemas eletrônicos. 

• Inoperabilidade constante do e-admin. 

• Necessidade de automatização dos sistemas administrativos. 

• Sentimento de desprestígio da área administrativa. Não há substitutos; dependência 

de terceirizados e requisitados. 

• Casos de adoecimento com problemas emocionais e comportamentais na administra

ção, por doenças funcionais. 

• Sobrecarga aos servidores, que desempenham atividades além de seus limites para 

completar as tarefas, acarretando graves problemas de saúde futuramente. 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

UNIDADE: 

RELATÓRIO DE ANÁLISE ORGANIZACIONAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 

DATA: 10/02/2014 LOCAL: Sala da Diretora da Secad/SJMA 

ANALISTA: 

Maria Carolina Ribeiro -Assessora Organizacional da Secretaria de Gestão 
Estratégica e Inovação - Secge 

Cinthia Afonso Nazaré - Assessora Organizacional da Secretaria de Gestão 
Estratégica e Inovação - Secge 

ENTREVISTADOS: Célia Silva Faria- Diretor da Secad da Seção Judiciária de Rondônia 

1. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL 

PROPOSTA DO TRIBUNAL RESPOSTA DA SECCIONAL 
• Elaboração e atualização de • Estrutura administrativa poderia ser mais autô-

estrutura organizacional e de 

quadros de cargos efetivos, 

de funções comissionadas e 

de cargos em comissão, com 

base em critérios mínimos es

tabelecidos pelo Tribuna l. 

• Acompanhamento regional 

das metas do CNJ e CJF, me

dição, elaboração de relatórios 

e implantação de ações estra

tégicas relativas aos indicado

res de desempenho, com base 

em critérios mínimos estabele

cidos pelo Tribunal. 

noma, observando-se as diretrizes e orientações 

básicas indicadas pelo Tribunal quanto à estru

tura organizacional para maior flexibilidade inter

na, o que ajudaria na gestão administrativa. Um 

bom exemplo a citar são as funções destacadas 

que auxiliam a administração das seccionais na 

gestão dos trabalhos mais congestionados. 

• Não há o devido acompanhamento do cumpri

mento das metas do CNJ e CJF pela Seccional 

por falta de servidores e também por ausência 

de divulgação mais intensa. 

• Fala-se em metas, mas não há gestão de metas 

nas varas (CNJ). Não há mensuração por vara. 

• Sugestões: precisa-se de ferramentas de TI e 

acesso aos relatórios. 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Qual a situação da comunicação/implantação do planejamento estratégico da JF na 
Seccional? 

• Não existe a cultura do planejamento estratégico; ausência de pessoal treinado e que 

detenha conhecimento técnico na área. 
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3. GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

Como ocorre a gestão da informação dentro da seccional? 

• Não existe a cu ltura da gestão da informação. Algumas ações correlacionadas a exem

plo de elaboração de manuais e alguns registros de rotinas setorizadas. 

• Sugestões: 

• O Regulamento de Serviço deve ser atualizado o quanto antes; 

• Padronizar atendimento e outras regras nas varas. Há muita autonomia e diversi

dade de procedimentos. 

4. GESTÃO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS 

Existe alguma ação desburocratizante ou padronização na gestão das varas e/ou na 
organização dos trabalhos administrativos? Caso afirmativo, enviar documentação. 

• Quanto à gestão das unidades judiciárias e administrativas, não houve nenhum regis

tro pela Seccional atual. 

5. RELACIONAMENTO ENTRE TRF E SECCIONAIS 

O que pode melhorar no relacionamento entre Tribunal, Seções e Subseções 
Judiciárias? 

• A Seccional entende existir um bom relacionamento entre o Tribunal e a Seção Judi

ciária. 

• Sugere-se: Canal de comunicação direto e mais rápido com o Tribunal. 

• Demora na resposta do Tribunal aos questionamentos da Seccional, principalmente na 

informática. 

• Elaboração de mais estudos e contatos antes de baixar resoluções e portarias que 

afetam os trabalhos e a organização funcional das seccionais. 

• Falta de credibil idade do servidor em relação às mudanças do Tribunal. 

6. OUTROS 

• Estrutura física deficiente, falta de espaço, funcionamento em áreas improvisadas. 

Pretende-se a construção de prédio novo para solução deste problema. Conversas 

com o Congresso Nacional já foram iniciadas e há a possibi lidade de doação de um 

terreno pela Prefeitura do Maranhão. 

• Administração não cresce na proporção da ampliação das varas. Necessidade de se 

ampliar o padrão da Seção Judiciária. 

Maranhão 
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• Necessidade de haver mais estudos do Tribunal e consultas às seccionais antes das 

alterações por resoluções que trazem modificações na gestão delas. 

• Problemas com a desvalorização do corpo funcional. Existência de sentimento de des

valorização dos servidores. 

• Falta de aperfeiçoamento e capacitação dos servidores e magistrados. 

• Necessidade de cargos especializados de engenheiros e psicólogos. 

• Falta de servidores. 

• Sem estrutura de treinamentos. Verba escassa para arcar com despesas de passa

gens muito caras. 

• Alta rotatividade de servidores. 

• Desqualificação dos servidores, que não se apresentam capacitados como esperado. 

• Grande sobrecarga de trabalho para os atuais setores executantes, que geralmente se 

resumem ao próprio supervisor da área, o qual muitas vezes não possui nem sequer 

substituto. 

• Necessidade de padronização do sistema administrativo e-admin, que é lento e buro

crático. 

• Necessidade de melhoria do relacionamento interpessoal. 

• Inúmeros registros de servidores com doenças funcionais (emocionais e psíquicas) 

decorrentes das relações com o trabalho. Necessidade de se traba lhar esta questão 

com psicólogos, bem como melhorar a capacitação e treinamento dos gerentes para 

lidarem com esta situação. Sentimento de desprestígio da área administrativa. Não há 

substitutos, não como se aperfeiçoar. Dependência de terceirizados e requisitados. 

• Atualizar o parque tecnológico com computadores melhores. 

• Scaners para futura implantação do Pje. 

• Desenvolvimento e melhoria do sistema administrativo, a exemplo do malote digital, 

que é muito lento para colher os dados e concluir a remessa do documento. Necessi

dade de automatização dos sistemas administrativos. 

• Inoperabilidade constante do e-admin. Sistema muito ruim. 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

RELATÓRIO DE ANÁLISE ORGANIZACIONAL 
UNIDADE: SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO 

DATA: LOCAL: 

Não efetuado com a seccional por indisponibilidade de agendas. 

1. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL 

PROPOSTA DO TRIBUNAL 
• Elaboração e atualização de estrutura orga

nizacional e de quadros de cargos efetivos, 

de funções comissionadas e de cargos em 

comissão, com base em critérios mínimos 

estabelecidos pelo Tribunal. 

• Acompanhamento regional das metas do 

CNJ e CJF, medição, elaboração de relató

rios e implantação de ações estratégicas re

lativas aos indicadores de desempenho, com 

base em critérios mínimos estabelecidos pelo 

Tribunal. 

• Outros (anexar documentação, se for o caso) 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

RESPOSTA DA SECCIONAL 

Qual a situação da comunicação/implantação do planejamento estratégico da JF na 
Seccional? 

3. GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

Como ocorre a gestão da informação dentro da seccional? 

Diagnóstico organizacional das seccionais da 1~ Região 

40 

4. GESTÃO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS 

Existe alguma ação desburocratizante ou padronização na gestão das varas e/ou na 
organização dos trabalhos administrativos? Caso afirmativo, enviar documentação. 

5. RELACIONAMENTO ENTRE TRF E SECCIONAIS 

O que pode melhorar no relacionamento entre Tribunal, Seções e Subseções 
Judiciárias? 

6. OUTROS 

Especificar e documentar. 

41 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

RELATÓRIO DE ANÁLISE ORGANIZACIONAL 
UNIDADE: SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS 

DATA: 

14/02/2014 

21/02/2014 

(por videoconferência) 

Sala do Diretor da SECAD/SJMG 

LOCAL: Sala da Secge 

ANALISTA: 
Bárdia Tupy- Diretora da Secretária de Gestão Estratégica e Inovação- Secge 

Maria Carolina Ribeiro - Assessora (apenas no dia 21 /02) 

ENTREVISTADOS: 
Geraldo Caxeita - Diretor da Secad da Seção Judiciária de Minas Gerais 

Claudete - Sesud 

1. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL 

PROPOSTA DO TRIBUNAL RESPOSTA DA SECCIONAL 
• Elaboração e atua lização de estrutura • A estrutura administrativa poderia ser mais 

organizacional e de quadros de car

gos efetivos, de funções comissiona-

autônoma quanto à estrutura organizacio

nal, com maior flexibilidade interna, o que 

das e de cargos em comissão, com ajudaria na gestão administrativa. 

base em crit érios mínimos estabele-

cidos pelo Tribunal. 

• Acompanhamento regional das me- • Não há o devido acompanhamento. Não 

tas do CNJ e CJF, medição, elabo- existe uma coordenação ou um gestor na 

ração de relatórios e implantação de 

ações estratégicas relativas aos indi

cadores de desempenho, com base 

em critérios mínimos estabelecidos 

pelo Tribunal. 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Seccional que efetue reuniões tópicas do 

acompanhamento e cumprimento das me

tas do CNJ e CJF. 

• Só há acompanhamento quando o Tribunal 

provoca. 

Qual a situação da comunicação/implantação do planejamento estratégico da JF na 
Seccional? 

• Não existe a cultura do planejamento estratégico. Ausência de pessoal treinado e que 

detenha conhecimento técnico na área. 

• A SJMG não tem indicadores para gestão estratégica. 
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3. GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

Como ocorre a gestão da informação dentro da seccional? 

• Não existe a cultura da gestão da informação. Algumas ações correlacionadas a exem

plo de elaboração de manuais e alguns registros de rotinas setorizadas. 

• Ausência de banco de dados com informações das subseções. 

• Ausência de treinamento. Não há cultura de registro e não há atualização de manuais 

quando existem. 

• Não há memória da Justiça Federal. 

• Dependência da TI para se desenvolverem ferramentas e sistemas a fim de resguardar 

o acervo da Seccional e subseções. 

4. GESTÃO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS 

Existe alguma ação desburocratizante ou padronização na gestão das varas e/ou na 
organização dos trabalhos administrativos? Caso afirmativo, enviar documentação. 

• A desburocratização da gestão esbarra na ausência de autonomia, porque a 

Seccional fica muito presa às normatizações expedidas e exigidas pelo Tribunal, no 

entanto já se traba lha num projeto denominado LIN com capacitação de áreas que 

servirão como piloto. 

5. RELACIONAMENTO ENTRE TRF E SECCIONAIS 

O que pode melhorar no relacionamento entre Tribunal, Seções e Subseções 
Judiciárias? 

• A Seccional entende existir um bom relacionamento entre o Tribunal e a Seção 

Judiciária. 

• Relata que seria muito positivo um maior envolvimento do Tribunal com as seccionais. 

6. OUTROS 

• Falta força de trabalho. Carência de servidores tanto na Seccional como nas subse

ções. 

• Estrutura administrativa defasada. Não houve a correspondente ampl iação do padrão 

da Seção Judiciária. 

• Problemas de espaço físico exigem constantes remanejamentos e adaptações, geran

do, cada vez mais, desconforto e inadequação de instalações para os servidores. 

• Aumento das demandas administrativas com a interiorização que gerou o aumento e a 

ampliação da Justiça Federal. 

• Alta rotatividade de servidores. 
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• Alta rotatividade de servidores. 

• Envelhecimento dos servidores com possíveis aposentadorias nos próximos cinco 

anos, agravando consequentemente o quadro já crítico de escassez de servidores. 

• Necessidade de se fazer um levantamento das situações prediais relacionadas à capa

cidade de energia elétrica , situação crítica relatada. Revisão por parte da Secin quanto 

à capacidade da potência elétrica na Seção e subseções. 

• Necessidade de cargos especializados em engenharia e contador (cálculos judiciais). 

• Áreas muito sobrecarregadas atualmente são as varas de execução fiscal. 

• Grande sobrecarga de trabalho para os atuais setores executantes, que geralmente se 

resumem ao próprio supervisor da área, o qual muitas vezes não possui nem sequer 

substituto. 

• Ausência de automação dos serviços administrativos. 

• O Núcleo de Benefícios deveria ser criado sem vinculação à área de recursos humanos. 

• Desenvolvimento de sistemas administrativos automatizando algumas rotinas ainda 
manuais. 
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UNIDADE: 

DATA: 

ANALISTA: 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

RELATÓRIO DE ANÁLISE ORGANIZACIONAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - SJPA 

18/11/2013 LOCAL: Secad/SJPA 

Bardia Tupy Vieira Fonseca, Diretora da Secretaria de Gestão Estratégica e 
Inovação- SecgeffRF 1" Região 

ENTREVISTADOS: 
José Luiz Miranda Rodrigues- Diretor da Secretaria Administrativa - Secad/Sjpa 

Edvan G. Sousa de Barros- Supervisor da Seção de Modernização 
Administrativa - Semad/Sjpa 

1. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL 

PROPOSTA TRIBUNAL RESPOSTA SECCIONAL 
• Elaboração e atualização de estrutura orga- • Sim, eles gostariam muito disso. 

nizacional e de quadros de cargos efetivos, 

de funções comissionadas e de cargos em 

comissão, com base em critérios mínimos 

estabelecidos pelo Tribunal. 

• Acompanhamento regional das metas do • Não, não se sentem preparados. 
CNJ e CJF, medição, elaboração de rela

tórios e implantação de ações estratégicas 

relativas aos indicadores de desempenho, 

com base em critérios mínimos estabeleci
dos pelo Tribunal. 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Qual a situação da comunicação/implantação do planejamento estratégico da JF na 
Seccional? 

• A comunicação do PE na seccional é precária. 

3. GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

Como ocorre a gestão da informação dentro da seccional? 

• As seccionais não sabem o que o TRF está planejando. 

• As informações não são tratadas, apenas registradas. 

• Sistema e-admin muito burocrático. 
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4. GESTÃO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS 

Existe alguma ação desburocratizante ou padronização na gestão das varas e/ou na 
organização dos trabalhos administrativos? Caso afirmativo, enviar documentação. 

• Não informado. 

5. RELACIONAMENTO ENTRE TRF E SECCIONAIS 

O que pode melhorar no relacionamento entre Tribunal , seções e subseções 
judiciárias? 

• É necessário mais integração. 

• O Tribunal tem uma cultura de não responder às seccionais, principalmente a Secin. 

• Os prazos são muito exíguos. 

6. OUTROS 

• Sugestão: enviar o roteiro de diagnóstico organizacional antecipadamente, para que a 

seccional possa se preparar tecnicamente. 

• Orçamento: não se trata de descentralização orçamentária, mas de transparência. As 

seccionais não têm acesso aos valores disponíveis. Não sabem quanto podem gastar 

anualmente. 

• Comitês de Obras Nacional e Regional : mais transparência nos procedimentos a se

rem utilizados, metodologia, trâmites. 

• Remoção de servidores: conhecimento prévio dos servidores a serem removidos. 

• Capacitação: mais treinamentos presenciais nas áreas de gestão, planejamento estra-

tégico, licitação e contratos. 

• Licitação conjunta: criar pólos de licitação. 

• Gestão de contratos: banco de produtos especificados. 

• Banco de boas práticas. 

• Falta de pessoal. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

RELATÓRIO DE ANÁLISE ORGANIZACIONAL 
UNIDADE: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ 

DATA: 04/12/2013 LOCAL: Sala do Diretor da Secad/SJPI 

ANALISTA: 
Mariana Gomide - Diretora da Divisão de Desenvolvimento Institucional -
Diden/Secge 

ENTREVISTADOS: Edvaldo Rodrigues da Silva - Diretor da Secad da Seção Judiciária do Piauí 

1. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL 

PROPOSTA DO TRIBUNAL 

• Elaboração e atualização de estru

tura organizacional e de quadros 

de cargos efetivos, de funções co

missionadas e de cargos em co

missão, com base em critérios mí

nimos estabelecidos pelo Tribunal. 

RESPOSTA DA SECCIONAL 

• Acompanhamento regional das • Não há o devido acompanhamento. Não exis-

metas do CNJ e CJF, medição, ela- te uma coordenação ou um gestor na seccio-

boração de relatórios e implanta

ção de ações estratégicas relativas 

aos indicadores de desempenho, 

com base em critérios mínimos es

tabelecidos pelo Tribunal. 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

nal que efetue reuniões tópicas do acompa

nhamento e cumprimento das metas do CNJ 

e CJF. 

Qual a situação da comunicação/implantação do planejamento estratégico da JF na 
Seccional? 

• Não existe a cultura do planejamento estratégico. Ausência de pessoal treinado e que 

detenha conhecimento técnico na área. 
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3. GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

Como ocorre a gestão da informação dentro da seccional? 

• Não existe a cultura da gestão da informação. Algumas ações correlacionadas a exem

plo elaboração de manuais e alguns registros de rotinas setorizadas. 

4. GESTÃO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS 

Existe alguma ação desburocratizante ou padronização na gestão das varas e/ou na 
organização dos trabalhos administrativos? Caso afirmativo, enviar documentação. 

• Quanto à gestão das unidades judiciárias e administrativas, não houve nenhum reg istro 

pela Seccional. 

5. RELACIONAMENTO ENTRE TRF E SECCIONAIS 

O que pode melhorar no relacionamento entre Tribunal, Seções e Subseções 
Judiciárias? 

• A Seccional entende existir um bom relacionamento entre o Tribunal e a Seção Judici

ária. 

6. OUTROS 

• Deficiência de pessoal e de funções comissionadas. 

• Necessidade de uma reestruturaçãÇ> da padronização das seções judiciárias. 

• Muita rotatividade. Não há fixação de juízes nem de servidores. 

• Acumulam-se casos de servidores com problemas funcionais na Administração. 

• Necessidade de aperfeiçoamento e capacitação dos servidores. 

• Falta de servidores. 

• Necessidade de desenvolvimento de sistemas automatizados admin istrativos. 
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UNIDADE: 

DATA: 

• PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

RELATÓRIO DE ANÁLISE ORGANIZACIONAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA 

25/02/2014 LOCAL: Sala do Diretor da Secad/SJRO 

ANALISTA: 
Bárdia Tupy- Diretora da Secretária de Gestão Estratégica e Inovação - Secge 

Maria Carolina Ribeiro -Assessora Organizacional da Secretaria de Gestão 
Estratég ica e Inovação - SECGE 

Waldirney Guimarães de Resende - Diretor da Secad da Seção Judiciária do 
Rondônia 

lgor Silva - Seção de Modernização Administrativa - Semad 

Sãmia Maria Awada Elarrat Canto - Supervisara Administrativa - Sesud 

Adailson Silva da Costa - Diretor de Núcleo 

Luzival Correira Ferreira - Diretor de Núcleo Administrativo- Nucad 
ENTREVISTADOS: Rita 

Silvio 

Roberval 

Joana 

Joani 

Ericson 

1. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL 

PROPOSTA DO TRIBUNAL 

• Elaboração e atual ização de estrutura 

organizacional e de quadros de car

gos efetivos, de funções comissiona

das e de cargos em comissão, com 

base em critérios mínimos estabeleci

dos pelo Tribunal. 

• Acompanhamento regional das me

tas do CNJ e CJF, medição, elabo

ração de relatórios e implantação de 

ações estratégicas relativas aos indi

cadores de desempenho, com base 

em critérios mínimos estabelecidos 

pelo Tribuna l. 

RESPOSTA DA SECCIONAL 

• A estrutura administrativa poderia ser 

mais autônoma quanto à estrutura orga

nizacional com maior flexibilidade interna , 

o que ajudaria na gestão administrativa. 

• Não há o devido acompanhamento do 

cumprimento das metas do CNJ e CJF 

pela Seccional por falta de servidores e 

também por ausência de divulgação mais 

intensa. 

Rondônia 
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2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Qual a situação da comunicação/implantação do planejamento estratégico da JF na 
Seccional? 

• Não existe a cultura do planejamento estratégico. Ausência de pessoal treinado e que 

detenha conhecimento técnico na área. 

• A Semad, que é a unidade responsável pela divulgação, é sobrecarregada com funções 

da TI. 

• Falta de divulgação do PEJF, devendo-se incentivar cursos e treinamentos de planeja

mento estratégico. 

• Necessidade de integração do servidor ao processo de acompanhamento do planeja

mento estratégico com cursos feito pelos próprios servidores em treinamentos internos. 

• Utilização da ferramenta do MSproject para acompanhamento dos projetos. 

3. GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

Como ocorre a gestão da informação dentro da seccional? 

• Não existe a cultura da gestão da informação. A lgumas ações correlacionadas a exem

plo de elaboração de manuais e alguns registros de rotinas setorizadas. 

4. GESTÃO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS 

Existe alguma ação desburocratizante ou padronização na gestão das varas e/ou na 
organização dos trabalhos administrativos? Caso afirmativo, enviar documentação. 

• Quanto à gestão das unidades judiciárias e administrativas, não houve nenhum re

gistro pela Seccional atual. 

5. RELACIONAMENTO ENTRE TRF E SECCIONAIS 

O que pode melhorar no relacionamento entre Tribunal, Seções e Subseções 
Judiciárias? 

• A Seccional entende existir um bom relacionamento entre o Tribunal e a Seção Ju

diciária. 

• Sugere-se: canal de comunicação direto e mais rápido com o Tribunal. 

• Demora na resposta do Tribunal aos questionamentos da Seccional. 
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6. OUTROS 

• Estrutura administrativa idêntica à inicial, quando se tinham apenas 2 varas federa is, 

hoje, no entanto consta uma estrutura de 6 varas federais, 2 subseções e uma Turma 

Recursal. 

• Urgência na atualização do padrão com base na realidade da situação atual. Situação 

crítica. O corpo funcional não está dando mais conta; casos há de adoecimentos fun

cionais registrados. 

• Desdobramento de contratações tanto para a Seção Judiciária como para as subse

ções sem o devido acréscimo na área de apoio administrativo. 

• Desproporcionalidade de distribuição de força de traba lho. Necessidade de equaliza

ção das seccionais para adaptação da estrutura orgânica real à atual demanda de 

trabalho. 

• Ausência de tempo para aperfeiçoamento e capacitação dos servidores. 

• Necessidade de cargos especializados engenheiros, contadores e psicólogos. 

• Falta de servidores. 

• Sem estrutura de treinamentos. Verba escassa para arcar com despesas de passa

gens muito caras . 

• Déficit de três cargos não pagos pelo Tribunal , acarretando prejuízo à administração 

da seccional. 

• Grande rotatividade de servidores. 

• Grande sobrecarga de trabalho para os atuais setores executantes, que geralmente 

se resumem ao próprio supervisbr da área, o qual muitas vezes não possui sequer 

substituto. 

• Lacunas de cargos que não são preenchidos com as saídas dos servidores para outros 

locais, gerando acumulo de serviços aos remanescentes. 

• Ausência de automação dos serviços admin istrativos, que provavelmente amenizaria 

50% dos problemas atuais, principalmente os de acompa nhamento de contratos. 

• Aproximação de muitas possíveis aposentadorias ao longo dos próximos 5 anos, fato 

que agravará muito a situação, que já é crítica hoje. 

• A informática não tem sequência de implantação das ferramentas de TI; ausência das 

rotinas no sistema. 

• Manual de atribuições desatualizado. 

• Ausência de desenvolvimento de sistemas eletrônicos. 

• Ausência de treinamento em serviço/execução na prática no serviço. 

• Inoperabilidade constante do e-admin. 

• Necessidade de automatização dos sistemas admin istrativos. 

• Sentimento de desprestígio da área administrativa. Não há substitutos. Não há como 

se aperfeiçoar. Dependência de terceirizados e requ isitados. 
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• Casos de adoecimento com problemas emocionais e comportamentais na administra
ção por doenças funcionais. 

• Impossibilidade de exercer o direito de se capacitar, inclusive por impossibilidade de 
licença para capacitação. 

• Cargos que não foram pagos pelo Tribunal. 

• Sobrecarga excessiva aos servidores, que desempenham atividades além de seus 
limites para completarem as tarefas, acarretando graves problemas de saúde futura
mente. 

• Bolsas de estágio com baixos valores , inclusive para treinamentos. 

• Sentimento de descrédito na sociedade, em razão da diminuição da qualidade dos 
serviços prestados pela administração da Justiça Federal diante da crise atual. 

• Possibilidade de caracterização de desvio de função dos terceirizados diante da ne
cessidade de utilização desta força de trabalho. 

• Falta de treinamento: 1. falta de pessoal 2.falta de treinamentos 3. falta de recursos. 
Ausência de recursos, que mal atendem aos cursos obrigatórios. 

• Sevit - Seção de vigilância e transporte - registra sobreposição de atividades, espe
cialmente na única seccional da 1 a Regional que atende às requ isições de audiências 
em decorrência da existência de seu único presídio federa l localizado naquele Estado, 
acarretando muitos procedimentos a mais relativos à segurança daquela instituição. 
Sugestão: criar uma central de segurança, a exemplo da central de mandados, evi
tando utilização indevida dos agentes em serviços cartorários e desfalcando a área de 

segurança da Seccional. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

RELATÓRIO DE ANÁLISE ORGANIZACIONAL 
UNIDADE: SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA 
DATA: 12/02/2014 LOCAL: Sala de reuniões da Secad/SJRR 

ANALISTA: Bárdia Tupy- Diretora da Secretária de Gestão Estratégica e Inovação- Secge 

Célia Silva Faria- Diretor da Secad da Seção Judiciária de Rondônia 

José Marcelo da Silva - Diretor da Secad de Roraima 

Cristiano 

Júnior 
ENTREVISTADOS: 

Márcia 

Hadime 

1. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL 

PROPOSTA DO TRIBUNAL 
• Elaboração e atualização de estrutura orga

nizacional e de quadros de cargos efetivos, 

de funções comissionadas e de cargos em 

comissão, com base em critérios mínimos 

estabelecidos pelo Tribunal. 

• Acompanhamento regional das metas do • 

CNJ e CJF, medição, elaboração de rela

tórios e implantação de ações estratégicas 

relativas aos indicadores de desempenho, 

com base em critérios mínimos estabeleci

dos pelo Tribunal. 

• 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

RESPOSTA DA SECCIONAL 

Não há o devido acompanhamento. 

Não existe uma coordenação ou um 

gestor na Seccional que efetue reu

niões tópicas do acompanhamento 

e cumprimento das metas do CNJ e 

CJF. 

Algum acompanhamento pelas varas 

federais 

Qual a situação da comunicação/implantação do planejamento estratégico da 
JF na Seccional? 

• Não existe a cultura do planejamento estratégico. Ausência de pessoal treinado e que 

detenha conhecimento técnico sobre a área. 

• Entende-se que o planejamento estratégico deve ser integrado por todos, desmembra

do pelas seccionais para que estas também tenham planejamento estratégico. Desta 

forma todos teriam conhecimento do que fazer e se envolveriam. 

• Sugestão: reuniões por videoconferências e incentivo à capacitação dos servidores. 
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3. GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

Como ocorre a gestão da informação dentro da Seccional? 

• Não existe a cultura da gestão da informação. Algumas ações correlacionadas a exem

plo de elaboração de manuais e alguns registros de rotinas setorizadas. 

• Depende-se da regulamentação pertinente para real izar a descentralização da gestão 

da informação, entendida aqui a reg istrada no Porta l. Hoje a maioria da gestão está 

centralizada na Semad/Seinf, inclusive a manutenção do portal. Muitos servidores des

conhecem a diferença entre gestão da informação, gestão do portal e publicação da 

informação no portal (todas realizadas hoje pela Semad). 

4. GESTÃO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS 

Existe alguma ação desburocratizante ou padronização na gestão das varas e/ou na 
organização dos trabalhos administrativos? Caso afirmativo, enviar documentação. 

• Quanto à gestão das unidades judiciárias e administrativas, houve o seguinte registro 

pela seccional : 

• No momento a Seinf está formulando uma estrutura de diretórios com base na estru

tura de cada setor e com a nomeclatu ra de subpastas e criação de documentos com 

base na: a) IN-1503- comunicação administrativa, b) no manual de comunicação 

administrativa e a IN-14-18; 

Esta nova estrutura de diretórios trará maior eficiência organizacional, agilidade na 

busca e organização dos documentos eletrônicos. 

Padronização do nome das pastas: de acordo com as tarefas de cada setor. Esse 

procedimento deve acabar com a criação de pastas com o "nome usuário". O ser

vidor de arquivos é um recurso organizacional , e não pessoal. Dessa maneira as 

pastas devem ser nomeadas com base na sua finalidade ; no momento os usuários 

criam pastas e copiam conteúdos de outras pastas para dentro desta. Isso causa a 

duplicação de uma grande quantidade de arquivos que permanecem na pasta criada 

pelo usuário. Quando o usuário é desligado, essas pastas não são excluídas pelo 

gestor do setor, que deveria gerir o conteúdo do seu diretório de maneira eficaz, ex

cluindo os arquivos que não são relevantes; 

Padronização do nome dos documentos: hoje cada servidor nomeia o documento 

como quiser. Isso causa transtornos na busca do documento por outro usuário; 

Segurança: os usuários não poderão excluir pastas ou movê-las. Com isso não te

remos mais problemas com a não localização do documento por parte do usuário; 
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Estrutura de diretórios fixa: sem a possibilidade de criação de arquivos que não de

vem estar armazenados no servidor de arquivos, como por exemplo: músicas, fotos , 

vídeos ou qualquer outro documento não pertinente ao serviço realizado no setor. 

Esta ação tem base no mapa estratégico do TRF1 : 

Perspectiva: Processos Internos; 

Tema: Eficiência Operacional; 

Objetivo Estratégico 4 : Otimizar os processos de trabalho. 

• Criação do Grupo de Trabalho mediante portaria com objetivo de criar ferramentas ca

pazes de desburocratizar, na medida do possível, atos administrativos procedimentais. 

5. RELACIONAMENTO ENTRE TRF E SECCIONAIS 

O que pode melhorar no relacionamento entre Tribunal, seções e subseções 
judiciárias? 

• A Seccional entende existir um bom relacionamento entre o Tribunal e a Seção Judi

ciária, mas poderia melhorar no comparti lhamento de informações, criando listas de 

discussões com as seccionais para comunicar as decisões do Tribunal. 

• Comunicação com antecedência de necessidade de instalação de novos equipamentos 

de informática, quando previamente se conhecer necessidade de ajuste na parte elétri

ca e sistêmica para sua instalação. Atualmente esta comunicação carece de melhoria. 

• Sugere-se mais visitas de representantes do Tribunal às seccionais e subseções. 

6. OUTROS 

• Falta de servidor. 

• Alta rotatividade de servidores e magistrados. Processos de remoção pela administra

ção sem substituição, acarretando descontinuidade de gestão. 

• Sugeriu-se realização de provas de concurso locais. 

• Necessidade de especialização dos cargos de engenharia. 

• Perspectiva da Seccional: 

Em virtude da instalação da 43 Vara Federal, a Seção Judiciária de Roraima passará a 

ser classificada como "Padrão 2". Deste modo, necessitará de atualização do quadro de 

pessoal na área meio, tanto em cargos efetivos, como em novas funções comissiona

das, nos termos do Anexo I da Resolução 5/1999 e conforme consta no organograma 

de uma Seccional de padrão 2. 
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• A Resolução 5 de 13 de abril de 1999, a qual dispõe sobre a reestruturação organizacio

nal da Justiça Federal da primeira instância da 13 Região, remete à idéia de que se está 

parado no tempo em relação à estrutura administrativa desta Seccional, pois, de acordo 

com o art. 1 o da referida resolução, se deveria estar já incluído como padrão 2 e, com a 

criação da 43 Vara, se seguiria para o padrão 3. O quadro anexo I da Resolução 5/1999 

-Estrutura Básica de Pessoal- demonstra que, por direito, a seccional pode e deve, 

tendo em vista a inegável necessidade, requerer o apoio de mais força de trabalho, já 

que há novo cenário da área-fim. 

• Deficiência na formação dos servidores e necessidade de treinamento em serviço/exe-
cução na prática no serviço. 

• Criar um manual de distribuição a exemplo do existente na 23 Região. 

• Desenvolver um manual de aplicação/documentação do sistema- E-JUR. 

• Ausência de participação das seccionais no processo decisório da Secin. 

• Ausência de treinamento mais efetivo por parte da Secin. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

UNIDADE: 

RELATÓRIO DE ANÁLISE ORGANIZACIONAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO TOCANTINS 

DATA: 07/02/2014 LOCAL: Sala do Diretor da Secad/SJTO 

ANALISTA: 
Bárdia Tupy - Diretora da Secretária de Gestão Estratégica e Inovação- Secge 

Luiz Alberto - Assessor Adjunto da Secretaria de Informática - Secin 

Ricardo- Diretor da Secad da Seção Judiciária do Tocantins 

Iracema 

ENTREVISTADOS: Elisa 

Luciana 

Cintia 

1. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL 

PROPOSTA TRIBUNAL 

• Elaboração e atua lização de estrutura orga

nizacional e de quadros de cargos efetivos, 

de funções comissionadas e de cargos em 

comissão, com base em critérios mínimos 

estabelecidos pelo Tribunal. 

RESPOSTA SECCIONAL 

• Acompanhamento regional das metas do • Não há o devido acompanhamento. 

CNJ e CJF, medição, elaboração de rela- Não existe uma coordenação ou um 

tórios e implantação de ações estratégicas 

relativas aos indicadores de desempenho, 

com base em critérios mínimos estabeleci

dos pelo Tribunal. 

gestor na seccional que efetue reu

niões tópicas do acompanhamento 

e cumprimento das metas do CNJ e 

CJF. 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Qual a situação da comunicação/implantação do planejamento estratégico da JF na 
Seccional? 
• Não existe a cultura do planejamento estratégico, ausência de pessoal treinado e que 

detenha conhecimento técnico na área. 

• Sugestões: 

• 
• 

• 

• 

mais cursos "decifrando o planejamento estratégico"; 

realizar videoconferências com mais frequência atualizando a seccional do desen

volvimento do PEJF; 

difundi r e explicar o que é planejamento estratégico para despertar o interesse e 

engajar todos no desenvolvimento do PE; 

cursos presenciais sobre o planejamento estratégico com temas específicos e agre

gadores dos serviços das seccionais. 
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3. GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

Como ocorre a gestão da informação dentro da Seccional? 

• Não existe a cu ltura da gestão da informação. Algumas ações correlacionadas a exem

plo de elaboração de manuais e alguns registros de rotinas setorizadas. 

• Sugestões: 

• criação de prontuário eletrônico (Sebes)- implementação urgente desta ferramenta 

tornará a rotina nos consultórios simples, prática e funcional , promovendo o inter

câmbio entre o Serviço Médico e a Seção de Cadastro; 

• atualização da tabela do PCTT no Sispra com as últimas normas. Há dissonâncias 

em relação a quantidade de dígitos; 

• atualização do Manual de Serviços- urgente; 

• criação de um rotei ro operativo ou manual de procedimentos dos sistemas Oracle, 

específico para cada seção; 

• disponibilização de manuais do sistema e-admin e Sarh para as seções correlatas 

às atividades; 

• atua lização do Regulamento de Serviços da Justiça de Primeiro Grau, inclusive com 

as atribuições das unidades das subseções; 

• manual ou tutoria on-line sobre orientação de pagamento aos estagiários; 

• listas oficiais de discussão, havendo sinopses deste material para registro e divul

gação posterior. 

4. GESTÃO DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS 

Existe alguma ação desburocratizante ou padronização na gestão das varas e/ou na 

organização dos trabalhos administrativos? Caso afirmativo, enviar documentação. 

• Quanto à gestão das unidades judiciárias e administrativas, não houve nenhum registro 

pela seccional , no entanto seguem sugestões da Seccional: 

• Sepag sugeriu uma ampliação ou ajuste no prazo para preparo da folha de paga

mento ordinária; 

• Seder: padronização das orientações da Secre para as seccionais acerca de proce

dimentos referentes à área de recursos humanos. 
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5. RELACIONAMENTO ENTRE TRF E SECCIONAIS 

O que pode melhorar no relacionamento entre Tribunal, seções e subseções 
judiciárias? 

• A Seccional entende existir um bom relacionamento entre o Tribunal e a Seção Judici

ária, mas relata dificuldades nos atendimentos das demandas da Seção enviadas ao 

Tribunal , especialmente à Seção de Cadastro e à Secin (e-sosti). 

• Sugestões: 

• rea lizar videoconferências entre as unidades do TRF e seccionais, na perspectiva 

da seccional de muita valia para a estruturação das ações desenvolvidas, resultan

do no alinhamento das ações e diretrizes, podendo ocorrer em períodos bimestrais; 

• desenvolver política (CJF/CNJ) de modernização de equipamentos de TI e manu

tenção de capacidade de carga elétrica predial; 

• estudar, com mais profundidade, as peculiaridades das seccionais quanto aos trei

namentos e necessidades locais, bem como às próprias realidades das seccionais; 

• desbloqueio de sites de consultas administrativas para os gerentes e gestores de 

contratos, que precisam constantemente executar pesquisas na internet; 

• melhorar a política do Tribunal e seccionais nos casos de queda de energia elétri

ca, inserindo convên ios com a companhia de eletricidade ou outros órgãos se for o 

caso; 

• promover auditorias internas de TI para levantamento situacional do parque tecno

lógico nas seccionais; 

• melhorar a interação das áreas do Tribunal com as seccionais, fomentando mais 

encontros entre Secads e demais setores das seções judiciárias. 

6. OUTROS 

• Falta de pessoal e de funções comissionadas 

• Estrutura administrativa defasada sendo a mesma de 20 anos atrás, ou seja, idêntica à 

inicial, sem a adequação ao crescimento ocorrido e ao aumento da demanda, necessi

tando-se de revisão e reestruturação. 

• Muita rotatividade de servidores e magistrados. 

• Ausência de treinamentos em serviços, principalmente na área de informática e capa

citações em geral, registrando-se a diminuta verba orçamentária, que mal sustenta os 

cursos obrigatórios. 

• Necessidade de se compreender melhor a realidade das seccionais. 

• Necessidade de se fazer um levantamento das situações predia is relacionadas à capa

cidade de energia elétrica. 
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• Desde a instalação da 23 Vara, no século passado, o quantitativo do pessoal da área 

administrativa da Seção Judiciária é praticamente o mesmo, considerando-se o padrão 

estabelecido inicialmente. 

• Instaladas a 3a Vara, a Turma Recursal , a Subseção Judiciária de Gurupi e a 43 Vara, 

não houve adequação da área administrativa à nova realidade da Seccional. 

• Dessa forma, mesmo nos casos em que há mais de um servidor em uma seção, o su

pervisor tem que dedicar praticamente todo o seu tempo disponível para executar tare

fas diárias, rotineiras, prejudicando atividades típicas de supervisão propriamente ditas. 

• "Nas implantações de sistemas informatizados, é imprescindível a realização de capaci

tação pelo TRF para treinamento dos servidores nas respectivas seccionais;" 

• Desenvolvimento de política de valorização de servidores. 

• Criar PROTOCOLO de procedimento para queda de energia elétrica. 

• Sugestões de treinamentos: 

• classificação de documentos na área administrativa para melhor determinar o tempo 

de guarda/descarte dos processos e documentos administrativos; 

• treinamento em serviço sobre o PCTT para a Secam/SJTO - urgente. 

• Fupresp-JUD- Secap; 

• a capacitação permanente dos servidores é necessária para atualização dos pro
cedimentos relacionados às atividades de competência da Assistência Jurídica 
(atos normativos do TRF, CJF e CNJ); 

• treinamento na área de cerimonial; 

• capacitação dos servidores da Seinf nas novas soluções de TI que vêm sendo im
plementadas pelo Tribunal. 

• Sugestões de melhorias de sistema: 

• e-admin: adequação da tabela de classificação de documentos nos termos da 

Resolução 23/2008 do CJF, que não está de acordo com a Recomendação 

37/2011 do CNJ; 

• melhoria do e-admin, que é muito lento, tem falhas no funcionamento e precisa 

de revisão; 

• criação de um prontuário eletrônico - Sebes; 

• melhorias no sistema de recursos humanos Sarh: substituições automáticas a 

partir do registro dos afastamentos dos titulares, adequação do sistema para 

registro de horas e minutos no saldo de banco de horas e integração do Sarh 

com as seccionais para evitar a emissão de várias certidões das informações 

constantes do sistema; 
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• integração do sistema AJG com o e-admin; 

• pedidos de ajustes no sistema processual relativos a desaquirvamento de autos 

(Sedaj) , vinculação de petição e encaminhamento na emissão de guias (Sepce) e 

problemas com impressões em demasiado, comprometendo o trabalho do protoco

lo em razão da possibilidade do peticionamento cruzado; 

• melhorar a disponibilidade do e-admin quando houver sobrecarga de documentos, 

pois, quando isso ocorre, não carrega o documento e demora a inserção de dados, 

demandando constante reinserção dos documentos por queda do sistema, rigidez 

quanto à alteração de documentos já cadastrados e layout ineficaz; 

• Sistema da Folha de Pagamento SFO/Oracle não calcula diferença de adicional de 

férias- acerto de remuneração referente aos segundos, terceiros etc. períodos de 

férias; 

• adequação do SFP/Oracle a fim de facilitar o preparo de Certidão de Tempo de 

Contribuição, com sugestão de inclusão de campo específico para a CTC que dis

tribua eventual diferença de remuneração no mês de competência ; 

• migração dos dados funcionais no Sarh dos servidores removidos; 

• o sistema e-admin precisa ser revisado para melhor atender à demanda das unida

des, como por exemplo a forma de consulta e visualização; 

• Sicam - Sistema de Cálculos apresenta muitas falhas, tais como: na maioria das 

vezes, não é permitido que se use mais de uma rotina ao mesmo tempo; não é 

permitido omitir uma informação e passar para outra sem antes corrigir a omissão; 

quando da movimentação de bens, o sistema não transfere vários bens de origens 

diversas para uma nova origem, mesmo sendo informados os números de tombo 

dos bens; 

• melhoria quanto à lentidão do e-admin e sobrecarga dos serviços para Secoi; 

• melhoria nos e-Sosti centralizados no Tribunal ; 

• disponibilização das informações de magistrados no sistema Asmag mesmo quan

do não pertencerem mais à seccional , tendo em vista constantes ajustes de retro

ativos de remuneração; 

• criação de formulário , principalmente acompanhamento mensal, de concessão de 

diárias- AMCD, MOD 14.11 .05, em que não consta os campos que a IN 14-11 de

termina que sejam publicados; 

• criação de formulário eletrônico para AVS, uma vez que todos os documentos refe

rentes à viagem a serviço têm de ser digitalizados; 

• disponibilização dos dados bancários (conta-corrente, e não conta salário) do ser

vidor para depósito quando emitida a AVS, em razão de o pagamento da diária por 

meio de ordem bancária/Siafi exigir que seja feito em conta-corrente; 

• melhorar o sistema processual utilizado a fim de uniformizar os critérios de pesqui

sa relacionados aos juízes deprecantes, Seção Judiciária x subseções x assuntos. 

• Pedidos de reposição de equipamentos como aparelhos telefônicos e scaner. 

• Insatisfação com o e-admin, sempre gerando retrabalho e ações que poderiam ser sim

plificadas. 

• Priorizar ajustes no sistema, necessitando ampliar a virtualização. 

• Pensar no futuro, ter visão de futuro , por exemplo para 1 O anos. 
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