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I. 

1.1 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL- 18 REGIÃO 

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADO 

EXERCÍCIO DE 2007 

GESTÃO JURISDICIONAL 

Introdução 

Trata o presente relatório da prestação de contas do órgão 12801 , que abrange o 

Tribunal Regional Federal e as Seções Judiciárias da 13 Região, exercício de 2007, em cumprimento 

ao art. 56 da Lei Complementar 101, de 04/05/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. 

O conteúdo das contas de governo é definido no art. 36, parágrafo único, da Lei 

8.443, de 16/07/1992, Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, e em seu Regimento Interno, 

aprovado pela Resolução TCU 155, de 4/12/2002, de acordo com o art. 221, in verbis: 

Art. 221. O Tribunal de Contas da União apreciará as Contas do Governo da 

República, mediante pareceres prévios a serem elaborados em sessenta dias a 

contar da data de seu recebimento. 

As informações contidas na Prestação de Contas do TRF e Seções Judiciárias da 

Primeira Região são encaminhadas à Secretaria de Controle Interno pelas Seções Judiciárias e 

unidades administrativas do TRF - 1 a Região, órgãos responsáveis pela sua consistência e 

veracidade. Os dados orçamentários e financeiros foram extraídos no Sistema Integrado de 

Administração do Governo Federal - SIAFI e SIAFI GERENCIAL e referem-se aos programas 

constantes do Plano Plurianual - PPA 2004-2007, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei 

Orçamentária Anual - LOA. Foram, ainda, utilizadas informações obtidas nas publicações oficiais do 

Tribunal, a exemplo do Boletim de Serviço e Revista Destaque . 

O Relatório está subdividido em cinco tópicos, com os conteúdos detalhados a seguir . 

I - Gestão Jurisdicional: contém a estrutura organizacional da Justiça Federal no 

âmbito da Primeira Região, sua composição, competência e macrorealizações referentes ao exercício 

de 2007 . 

11 - Objetivos e Metas: a dotação autorizada para o exercício, os objetivos e as 

metas previstos nos programas e nas ações de responsabilidade do órgão, consignados no PPA, 

bem como na LDO e na LOA . 

111 - Indicadores de Gestão: indicadores de gestão utilizados para controlar o 

desempenho da Região . 

IV - Avaliação dos Resultados: as atividades e os projetos autorizados na legislação 

orçamentária, evidenciando-se em cada uma das ações as realizações decorrentes da execução do 

orçamento, que visaram ao cumprimento das metas estabelecidas . 

V - Conclusão: contém o resumo das atividades desenvolvidas no Tribunal Regional 

Federal, Seções e Subseções Judiciárias vinculadas, conforme exposto no relatório . 
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1.2 Estrutura Organizacional da Justiça Federal 

A Justiça Federal da 1a Região é composta pelo Tribunal Regional Federal, com sede 

em Brasília-DF, e pelas Seções Judiciárias pertencentes a 14 unidades da federação (Acre, Amapá, 

Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, 

Rondônia, Roraima e Tocantins), com jurisdição em mais de 70% do território nacional. 

A Justiça Federal é competente para julgar, entre outras, as causas em que a União, 

autarquias e empresas públicas federais sejam interessadas, excetuando-se as questões relativas a 

falências, acidentes de trabalho e aquelas sujeitas às competências da Justiça Eleitoral e da Justiça 

do Trabalho. 

O TRF-1a Região atua, primordialmente, como corte recursal das causas decididas 

pelos juízes federais na 1 a instância e tem sua competência definida no art. 108 da Constituição 

Federal de 1988, in verbis: 

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: 

I -processar e julgar, originariamente: 

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da 
Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do 
Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; 

b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes 
federais da região; 

c) os mandados de segurança e os "habeas-data" contra ato do próprio Tribunal ou 
de juiz federal; 

d) os "habeas-corpus", quando a autoridade coatora for juiz federal; 

e) os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal; 

11 - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos 
juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. 

No TRF-1a Região, a função jurisdicional é exercida pelos Desembargadores 

Federais nos órgãos julgadores compostos de Plenário e três Seções, estas subdivididas em oito 

Turmas. Funciona, ainda, no TRF 1a Região, a Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência 

nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região, composta por 13 

presidentes das Turmas Recursais e presidida pelo Coordenador dos JEFs. 

Na Justiça Federal de 1° Grau da Primeira Região, as atividades judicantes são 

exercidas nas Varas Federais, nos Juizados Especiais Federais e nas Turmas Recursais, pelos 

Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos. 

A Justiça Federal conta com varas de competência plena e varas especializadas em 

execuções fiscais, benefícios previdenciários, matéria agrária, criminal e de Juizado Especial Federal. 

As Varas das Subseções Judiciárias possuem competência para processar e julgar ações cíveis em 

geral (inclusive as de natureza previdenciária e de execução fiscal) e as de natureza criminal, e onde 

não há vara de JEF, o Juizado funciona como adjunto. 
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1.3 Realizações da Gestão de 2007 em Destaque 

Neste capítulo são demonstradas as principais ações desenvolvidas em toda a 

Primeira Região em 2007, ano em que foi comemorado o 18.0 aniversário de instalação do Tribunal 

Regional Federal da 13 Região cuja trajetória, marcada por dificuldades- entre elas as instalações 

que não comportam o quantitativo de servidores e processos, o excessivo aumento de processos 

administrativos e judiciais, o insuficiente quadro de magistrados e servidores -, mas também pelo 

empenho e pela colaboração de todos que contribuem com sua missão institucional. Vale lembrar que 

o número de processos distribuídos ao TRF da 13 Região, em 1989, atingiu a marca de 18.599. Em 

2007, 107.297 processos foram distribuídos. Há 18 anos foram julgados 5.914 processos. Em 2007, 

94.661 . 

PLANO DE METAS - BIÊNIO 2007/2008 

Em 2007, o TRF 13 Região lançou plano de metas para biênio 2007/2008, visando à 

excelência da gestão, ou seja, à promoção da melhor relação entre recursos, ações e resultados. O 

programa de metas refere-se a uma série de ações estratégicas de caráter contínuo, que devem ser 

executadas por meio de projetos considerados prioritários para a instituição e iniciativas voltadas para 

a qualidade dos serviços e o gerenciamento eficaz dos recursos. 

O Programa foi dividido em quatro diretrizes estratégicas, dentro das quais estão 

dispostas as 26 metas programadas para o biênio, contemplando o Tribunal, as Seções e as 

Subseções Judiciárias: 

a) Primeira Diretriz: refere-se à integração da Primeira Região, valorizando a 

dimensão continental de sua área de jurisdição, que abrange o TRF 1 a Região, 14 Seções Judiciárias 

e 42 Subseções Judiciárias. Compõe-se das seguintes metas: Implementação de Sistema de Vídeo

Conferência, Ampliação do Protocolo Descentralizado, Participação em Estudos para Reestruturação 

da Justiça Federal de 1.0 e 2.0 Graus, Divulgação Institucional, Preservação da Memória Institucional, 

Uniformização de Procedimentos. 

b) Segunda Diretriz: relaciona-se à melhoria das instalações físicas do Tribunal, das 

Seções e das Subseções Judiciárias, priorizando-se as ações de acordo com os recursos 

orçamentários disponíveis. Assim, foram estabelecidas as seguintes metas: Construção do Edifício

Sede do TRF 13 Região, Ampliação dos Gabinetes dos Desembargadores Federais, Construção da 

Nova Subestação de Energia Elétrica no Edifício-Sede, Ampliação da Área Útil do Atual Edifício-Sede 

do Tribunal, Outras Obras e Reformas no Âmbito do Tribunal, Aquisição de Imóveis em Belo 

Horizonte/MG, Aquisição de Imóvel em Montes Claros/MG, Construção e Reformas de Sedes das 

Seções e Subseções Judiciárias. 

c) Terceira Diretriz: refere-se à aplicação de sistema virtual para os processos 

judiciais, objetivando a substituição do processo físico (em papel) pelo processo eletrônico, no âmbito 

dos Juizados Especiais Federais e dos autos de execução fiscal, para proporcionar fácil acesso aos 
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usuários, bem como segurança e compartilhamento de informações por todos os segmentos 

envolvidos. Para tanto, foram fixadas as seguintes metas: Implementação de Soluções Eletrônicas, 

Adequação da Infra-Estrutura da Área de Tecnologia da Informação e Adequação dos Sistemas 

Judiciais para Plataforma Web. 

d) Quarta Diretriz: refere-se à obtenção da eficiência dos serviços prestados pelos 

órgãos da Primeira Região, mediante gerenciamento dos recursos disponíveis para realização de sua 

finalidade pública. Compõe-se das seguintes metas: Modernização dos Serviços de Taquigrafia e de 

Audiências, Modernização e Ampliação do Parque de Equipamentos, Desenvolvimento e 

Modernização de Sistemas de Informação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão e Aprimoramento 

do Sistema Normativo, Qualidade de Vida dos Magistrados e Servidores, Modelo de Excelência no 

Trabalho e Implantação do Serviço de Ouvidoria Administrativa. 

Destarte, foi alocada dotação orçamentária com vistas a viabilizar o cumprimento das 

diversas metas programadas para o exercício 2007, a saber: 

a) Metas 1, 16 e 19- Realização de Videoconferência, Adequação da Infra-Estrutura 

da área de Tecnologia da Informação e Modernização e Ampliação do Parque de Equipamentos: 

• R$ 4.109.500,00 na Atividade Julgamento de Causas para material 

permanente; 

• R$ 8.607.971 ,00 no Projeto Implantação dos Sistemas Integrados de Gestão 

da Informação Jurisdicional na Justiça Federal; 

• R$ 7.700.000,00, por meio de crédito adicional suplementar na Atividade 

Julgamento de Causas com oferecimento de recursos proveniente do Convênio 

com o Banco do Brasil ; 

• R$ 1.000.000,00, por meio de crédito adicional suplementar no Projeto 

Implantação de Varas Federais proveniente de sobras orçamentárias não 

utilizadas pelos outros TRFs, obtidos mediante gestão no Conselho de Justiça 

Federal. 

b) Meta 7- Construção do Ed. Sede do Tribunal : início das obras em 1° de fevereiro 

de 2008. Em 2006, o Tribunal recebeu crédito adicional especial proveniente de receita própria de 

serviços de cópias reprográficas, destinado à contratação de serviços para elaboração de estudos 

preliminares, projetos básico e executivo, além de maquete física e eletrônica da proposta de 

construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 13 Região. Em 2007, houve crédito 

adicional suplementar no valor de R$ 9.790.655,00, tendo como fonte dos recursos o cancelamento 

de créditos decorrentes da distribuição da dotação existente na reserva do CJF relativa à implantação 

de Varas Federais e emendas. A dotação inicial acrescida do crédito destinado à construção, em 

2007, perfaz o montante de R$ 26.790.655,00. 

c) Meta 8 - Ampliação dos Gabinetes dos Desembargadores Federais: reforma e 

adaptação para os gabinetes remanejados para o Edifício-Sede 11. Foram alocados R$ 1.087.919,39 

do Projeto Modernização das Instalações da Justiça Federal. 

6 



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 13 REGIÃO 

d) Meta 11 - Conclusão da reforma do Ed. Adriana: reforma do edifício para a 

instalação de unidades administrativas do TRF 1.3 Região, antes situadas no Edifício Cabo Frio. 

Foram investidos R$ 2.588.011 ,24, sendo R$ 2.094.000,00 com empenhos de restos a pagar e R$ 

494.011 ,24 mediante execução da dotação do exercício, visando à modernização do edifício, para 

abrigar unidades administrativas do Tribunal. 

e) Meta 12- Reforma e adaptação necessárias: reforma dos imóveis adquiridos para 

a Seção Judiciária de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Foram destinados recursos na ordem de R$ 

4.845.046,000 para execução de reformas e adaptações necessárias à ocupação dos imóveis 

desapropriados em 2006. 

e) Meta 14 - Construção e reformas de Sedes para as Seções e Subseções 

Judiciárias. Foram aplicados recursos na ordem de R$ 3.522.190, 70 do Projeto Modernização das 

Instalações da Justiça Federal para reformas de várias unidades da 1 a instância. E, ainda, R$ 

11 .304.396,00, referentes aos projetos em andamento de construção dos Edifícios-Sedes de: Juiz de 

Fora e Uberaba (MG), Imperatriz e Caxias (MA), Rondonópolis (MT). Essa importância refere-se, 

também, à Ampliação do Edifício Anexo de Manaus (AM) e aos projetos novos de construção de 

Edifícios-Sedes para Cáceres, em Mato Grosso, Guanambi e Vitória da Conquista, na Bahia e São 

Sebastião do Paraíso e Passos, em Minas Gerais. 

f) Meta 21 - Gestão de Recursos Orçamentários e Financeiros. Iniciou-se a 

implantação do Sistema de Controle da Execução Orçamentária para a 13 Região, tendo como 

escopo permitir o monitoramento, o gerenciamento e a avaliação da gestão orçamentária constantes 

do planejamento efetuado pela administração do Tribunal com a participação das Seções Judiciárias, 

provendo o gestor com informações para apoiar a tomada de decisões de forma ágil e segura. O 

pleno funcionamento deste sistema representa um anseio de todos os que trabalham na área e 

necessitam de um controle mais eficiente para substituir o mecanismo manual hoje empregado. 

g) Meta 22 - Gestão de Recursos Humanos: criação da Universidade Corporativa. 

Foram aproveitados créditos orçamentários provenientes de licitações que não se concretizaram, no 

valor de R$ 1.089.137,00, os quais foram utilizados na contratação de serviços de consultoria na área 

de educação à distância e na aquisição de vários cursos à distância, que serão ministrados em 2008. 

OUTRAS REALIZAÇÕES EM DESTAQUE 

Além das ações estratégicas definidas no Programa de Metas, o TRF, as Seções e 

Subseções Judiciárias desenvolveram outras atividades relevantes, no sentido de assegurar a 

manutenção dos serviços administrativos, prosseguir com o processo de interiorização da prestação 

jurisd icional , bem como modernizar e melhorar as instalações e o atendimento para dar maior 

conforto aos servidores e jurisdicionados. 
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TRF 1a Região 

..._ Instalação de Juizados Especial Federal adjunto (JEF), para dar mais celeridade a 

causas cujos valores não ultrapassem 60 salários mínimos, nas Subseções Judiciárias discriminadas 

a seguir: Barreira, Eunápolis, Feira de Santana, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Vitória da Conquista 

(BA); Anápol is, Aparecida de Goiânia (GO); Cáceres, Rondonópolis, Sinop (MT); Caxias (MA); 

Governador Valadares, Montes Claros, Varginha, Sete Lagoas, São Sebastião do Paraíso, lpatinga, 

Passos, Pouso Alegre (MG); Santarém (PA) . 

.,._ Assinatura da Portaria/Presi 600-056, que regulamenta e uniformiza procedimentos 

cartorários relacionados à Procuradoria Regional da União, com o intuito de imprimir maior celeridade 

processual às intimações e otimizar os trabalhos realizados pelas Coordenadorias de Turmas do 

Tribunal. 

,._ Assinatura da Portaria/Presi 600-1 48, que regulamenta e uniformiza procedimentos 

cartorários relacionados à intimação da Defensoria Pública da União no Distrito Federal , com o intuito 

de otimizar os trabalhos realizados, com base em mecanismos já adotados pela Coordenadoria 

Processante deste Tribunal em intimações de outros Órgãos similares . 

4. Início, em 04/06/2007, da utilização do denominado e-RE (Eletrônico Recurso 

Extraordinário) pelo TRF 1a Região, por meio de programa virtual que possibilita o envio eletrônico de 

recursos extraordinários ao Supremo Tribunal Federal. O e-RE substituirá, após o desenvolvimento 

de todas as fases, o encaminhamento físico dos REs. Atualmente, utilizam o sistema a Presidência e 

Vice-Presidência do TRF 1a Região, além da Turma Recursal (TR) dos Juizados Especiais da Seção 

Judiciária do DF . 

~ Aprimoramento do Processo Eletrônico de Execução Fiscal , sistema que permite, desde 

2006, a interligação dos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) com os da 

Justiça Federal, levando rapidez à tramitação dos processos e maior eficiência na cobrança dos 

débitos dos contribuintes inadimplentes. O TRF 1a Região trabalha para que o sistema de execução 

virtual seja levado a todas as Varas de Execução Fiscal da Justiça Federal da 1 a Região . 

*- Utilização do sistema e-Cint, que é complemento ao sistema do Juizado Especial Federal 

Virtual, por intermédio do qual ficam disponíveis aos advogados e às partes dos processos virtuais, 

na internet, as citações e as intimações. Desde que foi implantado, em 2006, o e-Cint tem viabilizado 

mais rapidez na tramitação de processos que envolvem valores de até 60 salários mínimos . 

._ Desenvolvimento de Projetos de Conciliação na Justiça Federal da Primeira Região: 

• Projeto de Conciliação - SFH - 2a Instância: criado em maio de 2005 pelo TRF 1 a 

Região, mediante autorização da Corte Especial Administrativa (Resolução 100-

14/2005), sendo efetivamente implantado em abril de 2006. O projeto diz respeito 

aos processos do Sistema Financeiro de Habitação que tramitam na segunda 

instância. Os processos são remetidos às varas de origem, onde são real izadas 
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as audiências de conciliação. Quando não se chega a um acordo, o processo 

retorna ao TRF para julgamento pelo órgão jurisdicional competente. Até março 

de 2007, a Emgea detinha aproximadamente 496.664 contratos, sendo 125.706 

com algum litígio judicial ou em execução extrajudicial. Em 2007, foram enviados 

às Seccionais 4.459 feitos/recursos para fins de conciliação. Nestes, já foram 

realizadas 2.706 audiências e 1.357 transações, ensejando percentual de acordo 

em torno de 50,14%. 

• Projeto de Conciliação - JEF: implantado em agosto de 2006, tendo como 

propósito a realização de acordos, no âmbito dos JEFs, para a redução do 

número de processos em tramitação, a partir da triagem dos feitos e de 

audiências de conciliação. Para a consecução do projeto, os JEFs atuam em 

conjunto com as entidades públicas, notadamente com a União, o INSS e a Caixa 

Econômica Federal. Em 2006, foram realizados, nesse Projeto, mais de 4.800 

acordos, e no ano de 2007, com a Semana da Conciliação, atingiu-se a marca de 

10.000 conciliações. 

•..!. Semana Nacional de Conciliação: lançada em 2006 por iniciativa do Conselho Nacional 

de Justiça, durante a qual todo o Poder Judiciário realizou audiências de conciliação. O Movimento 

pela Conciliação em toda a 1 a Região atingiu o percentual de 70% de acordos (relação entre o 

número de audiências e o de acordos firmados). 

Quadro 1: Movimento pela Conciliação em toda 13 Região (SFH/JEFNaras Comuns) 

Audiências Audiências Acordos Valores Pessoas Palestras 

marcadas realizadas negociados atendidas 

6945 6157 4337 R$ 27.031.549,50 9094 26 

Fonte: Coordenação do Projeto de Conciliação/TRF-1a Região 

'* Realização de Juizados Especiais Itinerantes nas seguintes localidades: Tarauacá (AC), 

Vitória do Jari, Laranjal do Jari , Tartarugalzinho e Pracuúba (AP), Rio Preto da Eva, ltacoatiara, 

Presidente Figueiredo, Manacapuru e Benjamin Constant (AM), Posse e Morrinhos (MT), Santa Maria 

do Suaçui, Taiobeiras e Pedra Azul (MG), Jaru (RO), Tocantinópolis e Ananás (TO). As ações 

resultaram em 17.442 ações ajuizadas, 24.266 pessoas atendidas, 16.852 audiências realizadas e 

14.123 processos sentenciados. 

'* Designação de duas magistradas da 1 a Região - Maria Divina Vitória, da Turma 

Recursal da Seção Judiciária de Goiás, e Daniele Maranhão Costa, da Turma Recursal da Seção 

Judiciária do DF, para integrar a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 

Especiais Federais (TNU), órgão de cúpula dos juizados que funciona no Conselho da Justiça 

Federal. Compete à TNU apreciar os incidentes de uniformização de interpretação de lei federal , em 

questões de direito material, fundados em divergências entre decisões de Turmas Recursais de 

diferentes regiões ou em contrariedade à súmula ou à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

A meta é uniformizar o entendimento no âmbito dos JEFs. 
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_. Desenvolvimento do Projeto e-Jus, Sistema Virtual Judicial, que propõe a unificação dos 

vários sistemas processuais existentes na Primeira Região. Com o novo sistema, as movimentações 

processuais poderão ser acompanhadas com mais rapidez, transparência, bem como haverá melhor 

coleta de dados e reaproveitamento das informações. O desenvolvimento do novo sistema está 

dividido três fases. A primeira e a segunda, com previsão de conclusão até dezembro/2008, 

destinam-se a unificar os sistemas dos JEFs e da Justiça Federal de 1° Grau. Para coordenar a 18 e a 

28 fase do projeto foi criada comissão gestora por meio da Portaria Conjunta COGER/COJEF 1, de 

06/02/2007. 

,.._ Implantação do Sistema de Afastamento do Magistrado, o e-SIAM. A ferrramenta 

possibilita aos magistrados da primeira instância solicitar afastamentos pela internet e, à 

Corregedoria-Geral, realizar autorizações por meio de certificação digital. 

-.lt. Diário da Justiça Federal da Primeira Região, em formato eletrônico, na internet e intranet 

do Tribunal , lançado em 26/10/2007. A criação do Diário da Justiça eletrônico atende à Meta 15, da 

Diretriz Estratégica 111 , do Programa de Metas - Biênio 2007-2008 do TRF. O formato eletrônico 

passou a ser o meio oficial de publicação dos atos judiciais e dos administrativos da Justiça Federal 

de primeiro e de segundo grau da Primeira Região, com vantagens para o jurisdicionado e 

operadores do Direito, por ser gratuito e de acesso imediato à publicação oficial. Esse novo formato 

confere maior celeridade e eficiência no desempenho da prestação jurisdicional, bem como propicia 

redução de custos e elimina a demora na circulação do diário impresso que ocorre em alguns 

municípios da Primeira Região, que conta com 42 subseções judiciárias localizadas em cidades do 

interior . 

,. Elaboração do manual do Sistema de Recebimento e Envio de Correspondências (Sirec) 

pela equipe de sistemas administrativos, ligada à Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal 

- SECIN. A criação do Sirec em 2003 buscou substituir o uso do livro protocolo para controle de 

correspondências. O referido sistema proporciona, ainda, a emissão de ofícios das subsecretarias 

das Turmas, com base em programa elaborado pela SECIN . 

.,j,. Participação do TRF 1a Região no grupo de trabalho instituído pela Portaria CJF 1, de 

18/03/2007, para elaborar o Moreq-Jus - Modelo de Sistemas Informatizados de Gestão de 

Processos e Documentos da Justiça Federal. O Moreq-Jus visa a garantir a implementação de uma 

justiça eletrônica mais adequada, ao vincular os desenvolvedores que implementam sistemas ou 

adaptam aqueles já existentes a requisitos preestabelecidos. O que antes era baseado em inúmeras 

resoluções do CJF, ganhou formato padronizado que conta com conhecimentos das áreas de arquivo 

e de informática . 

..-.. Substituição do sistema Mumps pelo Oracle para concluir a modernização do Sistema de 

Administração de Recursos Humanos, objetivando a integração com outros Sistemas em uso por 

outros setores do Tribunal, das Seções Judiciárias e Subseções. 

~ Atualização, no site do Tribunal Regional Federal, de documentos relativos à organização 

da Primeira Região, para facilitar a consulta de dados inerentes às atividades dos servidores e de 

suas unidades, assim como divulgar manuais e regulamentos de serviço às Seções Judiciárias e ao 
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jurisdicionado. Houve, ainda, implementação de novo link, cuja função é dar informações sobre os 

projetos do Tribunal, para que o público interno e a sociedade possam acompanhar a aplicação dos 

recursos. 

11.. Implantação de novo modelo tecnológico em todas as Subseções Judiciárias da Primeira 

Região, constituindo-se em mais uma etapa cumprida (Meta 19) do Programa de Metas, Biênio 

2007/2008. As unidades passaram a contar com serviço de infra-estrutura de tecnologia- hardware 

e software- mais eficaz, deixando de ser dependentes do TRF e das Seções Judiciárias. 

'* Lançamento do Programa de Entrega de Imposto de Renda on-l ine, direcionado aos 

servidores de função comissionada ou cargo comissionado, a fim de proporcionar rapidez e 

segurança na entrega de cópia, à Secretaria de Recursos HumanosffRF 13 Região, da declaração de 

ajuste anual entregue à Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

'* Manutenção, na página da Secretaria de Recursos Humanos, do Portal do Servidor, e 

publicação de boletim informativo (RH- On Line) que aborda temas da área de recursos humanos. 

...1. Concessão de bolsas de estudo para cursos de pós-graduação lato sensu aos servidores 

da Justiça Federal da Primeira Região, conforme Resolução/Presi 600-009, com o intuito de 

incentivar o desenvolvimento das potencialidades dos servidores dentro de suas áreas de atuação . 

.- Inauguração da Universidade Corporativa da Justiça Federal da Primeira Região, que tem 

por finalidade planejar, implantar, consolidar e expandir o sistema integrado de educação corporativa, 

de acordo com as diretrizes e objetivos definidos pela direção do Tribunal. 

.;$. Aprovação do "Manual do Adicional de Qualificação da Primeira Região", por meio da 

Portaria/Presi 600-198, de 31 /08/2007. A implementação do Adicional de Qualificação, no Tribunal e 

nas Seções e Subseções Judiciárias, cumpre a meta 22 - Gestão de Recursos Humanos - do 

Programa de Metas do Biênio 2007/2008, e tem como objetivo valorizar o servidor, incentivando-o a 

ampliar conhecimentos em sua área de atuação na Justiça Federal e estimular a capacitação 

permanente . 

~- Posse de 34 novos magistrados para lotação em varas localizadas no interior do País . 

'* Realização do IX Encontro de Juízes Federais, organizado pela Escola de Magistratura 

Federal da 13 Região (Esmaf), entre os dias 20 a 22 de junho de 2007, em Belo Horizonte, durante o 

qual foram debatidas as modificações na legislação civil. 

.;,j.. Participação do Tribunal Regional Federal 1 a Região no encontro entre o Judiciário e a 

Imprensa, para debater o relacionamento e a diferença de linguagem destas duas esferas. Este 

encontro foi sediado pelo Superior Tribunal de Justiça, realizado pelo Conselho da Justiça Federal, 

por intermédio do Centro de Estudos Judiciários com o apoio da Associação dos Juízes Federais. 

Sua finalidade é dar continuidade ao intercâmbio de experiências e atender às dificuldades relativas 

às demandas identificadas no levantamento realizado junto às assessorias, principalmente as 

encontradas entre a linguagem jurídica e a jornalística . 

...., Coordenação do Curso para a Formação de Instrutores do Gespúbl ica, pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, visando à melhoria nos trabalhos da gestão organizacional, e 
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realização da 3a oficina de Indicadores do Programa Gespública, no intuito de capacitar servidores 

para construção de indicadores para aferição da qualidade e da produtividade do Tribunal Regional 

Federal da 1 a Região . 

...._ Realização do workshop "Os 7 Hábitos dos Gerentes Altamente Eficazes" com o objetivo 

de qualificar o servidor quanto a sua autoconfiança, produtividade, qualidade de trabalho, bem como 

despertar seu talento e potencial. 

-i Criação de programa de atualização de estagiários do TRF 1a Região, com o propósito de 

capacitar e motivar os estágios, além de atualizá-los sobre o funcionamento e estrutura do Poder 

Judiciário, bem como promover a integração das faculdades de Brasília com o Tribunal. 

_. Continuação do plano de ações do PROGRAMA NACIONAL DE GESTÃO PÚBLICA E 

DESBUROCRATIZAÇÃO - GESPÚBLICA, instituído pelo Decreto 5.378, de 23/02/ 2005, com a 

execução do trabalho intitulado Instrumento Padrão de Pesquisa de Satisfação {IPPS), com a coleta 

de dados, para avaliar o serviço e a expectativa no atendimento aos usuários do Tribunal. 

.t.l. Manutenção da Ouvidoria pela Corregedoria-Geral , serviço gratuito de informações e de 

encaminhamento de reclamações, dúvidas e consultas dos jurisdicionados, que se encontra em 

funcionamento desde a aprovação do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 

Primeira Região, pela Resolução 2, de 10/01/2002. 

"'*- Inauguração do Serviço de Ouvidoria Administrativa, instituída pela Portaria Presi 600, 

constituindo-se em novo canal entre a administração e a sociedade para aprimoramento dos serviços 

prestados pelo Tribunal, em continuidade às ações do Programa de Metas para biênio de 2007/2008 

(Meta 26). 

"*- Realização de correições, conforme Quadro 2, com vistas a permitir a busca de soluções 

para o aperfeiçoamento e a racionalização dos serviços prestados na Justiça Federal da Primeira 

Região. 

Quadro 2- Correições Gerais Ordinárias 

Seção/ Subseção Judiciária Período 

Acre 18 a 22/06/2007 
Amazonas (Sede e Tabatinqa) 17 a 24/08/2007 

Bahia (Sede) 13 a 27/11/2007 (1 a etapa) 
Minas Gerais (Governador Valadares, lpatinga, Montes Claros, 

Passos, São Sebastião do Paraíso, Pouso Alegre, Varginha, Lavras, 25/02 a 09/03/2007 
São João Del Rei, Divinóoolis, Sete Laqoas e Patos de Minas) 

Mato Grosso7Sede, Rondonóoolis, Cáceres e Sinop) 18 a 25/09/2007 
Pará (Sede, Marabá, Santarém, Altamira e Castanha!) 19 a 29/03/2007 

Rondônia (Sede e Ji-Paraná) 05 a 09/11 /2007 
Roraima 21 a 25/05/2007 

Tocantins 16 a 20/04/2007 
Fonte: Portarias COGERITRF-1a Região 

J~ Realização do I Congresso Brasileiro dos Serviços de Saúde do Poder Judiciário, no 

auditório da Escola de Magistratura Federal da 1 a Região, mediante parceria do Tribunal com outras 

instituições públicas do Poder Judiciário. 
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.;.I. Realização da I Mostra Justiça e Bem Viver, idealizado por este Tribunal em parceria com 

o Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal Militar, o Tribunal Regional do Trabalho da 10.a 

Região, a Seção Judiciária do Distrito Federal e o Sindjus. O evento apresentou as seguintes 

finalidades: estimular a responsabilidade socioambiental dos servidores e da sociedade. 

,. Continuação das atividades do Programa Ser Saudável promovido pela equipe de saúde 

do Tribunal, por meio de reuniões nas quais são abordados os temas sobre nutrição e saúde . 

.,.. Realização da VIII Semana do Coração, com o objetivo de alertar o corpo funcional do 

TRF 1a Região sobre como prevenir doenças cardiovasculares . 

.,.. Realização, pelo terceiro ano consecutivo, de descarte central, pelo Tribunal Regional 

Federal da 1 a Região, objetivando a modernização dos procedimentos de arquivo e guarda de 

documentos e de processos administrativos sem valor probatório, fiscal ou histórico. 

'* Participação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Programa Mesa Brasil 

SESC, que promove arrecadações de alimentos para auxílio a pessoas carentes, mediante 

redistribuição de alimentos, identificando os excessos de alimentos para distribuí-los onde falta. 

Seções Judiciárias 

.;.J.. Modernização dos sistemas de informática, com a instalação de terminal de auto

atendimento para consulta processual; de captura de áudio das audiências, inserida no servidor com 

possibilidade de acesso pelo sistema de gerenciamento processual; recebimento de leitores de 

biometria para futura implantação da certificação digital e outros equipamentos de informática para 

atualização tecnológica da Seção Judiciária . 

.,j, Conclusão da construção da cobertura do estacionamento para os usuários do edifício

sede que estacionavam seus veículos em área aberta, sem proteção solar. 

* Manutenção, após o término do expediente e em todos os finais de semana e feriados, 

de plantão judiciário com o fim de atender os jurisdicionados nos pedidos, ações, procedimentos e 

medidas de urgência, destinados a evitar perecimento de direito (habeas corpus, mandado de 

segurança, agravo de instrumento). 

Amapá 

..._ Admissão de 09 (nove) servidores para provimento de cargos vagos, o que minimizou a 

carência quantitativa de recursos humanos na Seccional. 

-$ Realização de obras e reformas das instalações físicas da JF/AP, com ampliação da rede 

elétrica, de lógica de voz e dados. 

"*- Reordenação dos servidores de rede, com a migração para softwares mais atualizados, 

como Windows 2003 e a substituição dos controladores de domínios antigos . 

.;.~.. Mudança dos Servidores antigos que abrigavam os Forms do Oracle (Arq) e o Gerador 

de PDF para o sistema Virtual por servidores IBM. 
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,. Instalação do Sistema de Gravação de Audiências em todas as salas de audiência da 

Seccional . 

.._ Instalação de novos terminais de consulta na Biblioteca e um terminal no hall de entrada, 

para Consulta Processual. 

"* Realização de curso de francês para os servidores da Seção Judiciária do Amapá, 

visando incentivar a busca pelo conhecimento da língua, visto que o Estado faz fronteira com a 

Guiana Francesa. 

Amazonas 

'* Aquisições de bens para uso pelas unidades administrativas da Seção Judiciária. 

"'* Ampliação da rede lógica e atualização de equipamentos de informática e servidores de 

rede, bem como reformas e adaptações de imóveis da Seção Judiciária e da Subseção Judiciária de 

Tabatinga. 

"* Realização da VIl Feira de Saúde da Seção Judiciária do Amazonas com o tema: 

"Câncer- conhecer para lutar!". 

"* Realização de segunda audiência pública de conciliação na Ação Civil Pública n. 

2006.016425-0, que trata da polêmica questão das barracas de praia de Salvador. O futuro da 

exploração do comércio das barracas de praia foi o motivo de interesse dos permissionários 

presentes. Já os ambientalistas e arquitetos demonstravam maior preocupação com a preservação 

do meio ambiente. O magistrado determinou a conclusão dos autos para designação de perícia 

:.1. Realização de eventos de capacitação, internos, externos e virtuais, bem como de 

atividades culturais voltadas para a qualidade de vida no trabalho, a exemplo da apresentação da 

peça teatral Os Saltimbancos, encenada e dirigida por servidores, de forma que as novas 

experiências pudessem refletir na melhoria dos processos internos . 

.- Racionalização da rotina de pagamento de honorários dativos e periciais, eliminando as 

diversas etapas entre a expedição do ofício pela vara e a efetivo pagamento ao prestador do serviço . 

..._ Adaptação de espaço na garagem do Prédio Anexo para abrigar a SEVIT - Seção de 

Vigilância e Transportes, com área ampliada e condigna, abrangendo todos os setores, controle do 

circuito interno de televisão (CFTV), controle do rádio, reunião, móveis e mapas, salas de armas e 

munições. 

"* Início dos estudos para modernização do arquivo judicial, com a implementação de plano 

estratégico de reunificação dos sítios topologicamente dispersos, denominado PLANO DE 

RENOVAÇÃO DO ARQUIVO JUDICIAL - PRAJ, de forma a permitir o alojamento de todos os 

processos num só local - os patamares do subsolo do Fórum dos Juizados Especiais Federais de 

Salvador e das Turmas Recursais da Bahia, já estruturalmente projetados para o suporte desses 

volumes de peso. 
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.!11. Construção de imóvel no estacionamento da sede da Seccional, com dois pavimentos, 

para abrigar a oficina de marcenaria e a oficina de manutenção elétrica, conforme Contrato 50/2007 

celebrado com a empresa Paraguaçu Engenharia Ltda. 

~ Contratação de empresas para elaboração de projetos para reforma de imóveis, bem 

como realização de adaptações nos prédios da Seção Judiciária . 

.._ Alienação por meio de leilão e convite de 08 veículos ociosos, cujas peças de reposição 

não existem mais nas revendedoras ou que consomem combu~tível exageradamente e, por meio de 

leilão, uma grande quantidade de equipamentos de informática não mais utilizados . 

..._ Aquisição de treze novos veículos a fim de renovar a frota e repor aqueles alienados 

.._ Racionalização do uso de recursos de suprimento de fundos , garantindo a sua utilização 

unicamente para execução de pequenas despesas imprevisíveis, que não se subordinem ao 

processo normal de aplicação, cuja finalidade dirija-se para atender as metas voltadas à prestação 

jurisdicional como determina a lei orçamentária. 

,.. Fortalecimento do sistema de controle interno com intervenções concretas na atuação 

dos executores de contrato e no direcionamento do Núcleo de Controle Interno para o pleno exercício 

de seu papel Constitucional, auxiliando a Administração na verificação do efetivo funcionamento dos 

controles internos administrativos, na fiscalização tempestiva dos atos e fatos a serem praticados e 

na avaliação e na percepção prévia dos riscos a serem minimizados. 

~ Instalação de agencia dos Correios no prédio dos Juizados Especiais Federais, reduzindo 

o tempo para protocolo e outros serviços postais. 

'*- Humanização das condições de trabalho por meio de atividades voltadas à valorização 

da qualidade de vida, por exemplo, a realização dos momentos literários e de apresentação musical 

no auditório, bem como a readequação dos espaços físicos ocupados pela área administrativa . 

,._ Encerramento do Projeto Biblioteca Cidadão, na Seção Judiciária da Bahia, que 

estimulou a produção diária de textos, leitura e técnicas básicas de redação junto aos funcionários 

terceirizados . 
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Distrito Federal 

4 Contratação, em 2007, de empresa para o início da digitalização de processos destinada 

à implantação da "Execução Virtual", sendo empenhada despesa para atender à 11a e 19a Varas de 

Execução Fiscal, envolvendo mais de três milhões de páginas. 

-* Implantação da gravação de audiências por meio eletrônico em todas as Varas, com a 

utilização de microcomputadores. 

·+. Avanços/melhorias na certificação digital, em vista principalmente da expectativa da 

implantação do Sistema de Execução Fiscal Virtual. 

~ Continuidade de ações iniciadas em anos anteriores, a saber: 

• Juizado Especial Federal Virtual da Primeira Região, sistema visa ao processamento 

de feitos sem qualquer movimentação fís ica de processo, com conseqüente redução 

do serviço burocrático e maior celeridade no trâmite processual; 

• Sistema de Cálculos Judiciais, projeto pioneiro, que foi desenvolvido pela Seccional 

em parceria com o Tribunal Regional Federal da 1 a Região, tendo como objetivo 

aperfeiçoar e padronizar os cálculos judiciais na Primeira Região, garantindo a 

confiabilidade e o aprimoramento das atividades, bem como a otimização dos 

recursos humanos lotados nas contadorias judiciais; 

• Serviço de emissão de certidões, via internet, nas ações do projeto "Na Hora", para 

facilitar o acesso ao público mais carente, mediante acordo de parceria com o 

Governo do Distrito Federal - GDF. 

• Serviço voluntário, não-remunerado, prestado por estudantes, conforme Portaria da 

Diretoria do Foro 759 de 13 de outubro de 2005, propiciando aos voluntários o 

aperfeiçoamento de suas profissões e complementação de seus currículos. 

• Parceria com o Governo do Distrito Federal, tendo por objetivo ampliar o acesso da 

população de Taguatinga e das cidades vizinhas a serviços prestados pela Justiça 

Federal, por meio do Posto Avançado no serviço "Na Hora", em setembro de 2005. 

• A implantação, em caráter experimental, do serviço "Inteiro Teor", por meio do qual 

advogados, partes e outros interessados têm acesso, via internet, à íntegra de 

decisões e sentenças proferidas pelos magistrados a partir de 08/05/2006. 

Atualmente, o serviço está disponível para os processos que tramitam nas 1a, 2a, 3a, 

4a, 5a, 6a, ?a, aa (Juiz Federal Substituto}, ga (Juiz Federal Substituto), 13a (Juiz 

Federal Substituto), 14a, 17a, 16a, 20a, 21a, 22a e 24a varas . 

~ Além desses projetos, as medidas que mais refletiram positivamente no saneamento das 

disfunções estruturais e que contribuíram para melhorar a qualidade dos serviços jurisd icionais e 

administrativos no exercício de 2007 foram as seguintes: 
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• julgamento de 54.050 processos, contabilizando os julgados do Juizado Especial 

Federal , da Turma Recursal e das demais Varas; assistência jurídica a 1.424 

pessoas carentes; 

• prestação de assistência judiciária gratuita à população carente, promovida por várias 

instituições de ensino; 

• contratação de editoras para o fornecimento de obras literárias atualizadas, tanto 

para atender às varas quanto à área administrativa da Seccional; 

• aquisição de equipamentos, materiais permanentes e contratação de serviços, com 

objetivo de melhorar e modernizar a estrutura operacional das Varas Federais e da 

área Administrativa. 

• conclusão das obras de reformas e adaptações do Edifício Cidade de Cabo Frio (Av. 

W3/Norte - SEPN 51 O, Bloco C), para a transferência dos Juizados Especiais 

Federais e da Turma Recursal do Edifício FUNASA, então localizado na Quadra 04 

do Setor de Autarquias Sul. A inauguração da nova Sede ocorreu em fevereiro de 

2007, buscando-se com essa iniciativa minorar as dificuldades relativas às 

instalações físicas desta Seção Judiciária do Distrito Federal , até a solução definitiva 

do problema; 

• realização de estudos e elaboração de projetos, com vistas à construção de escada 

de emergência no Ed. Sede I, e contratação de empresa para elaboração de projeto 

para reforma de auditório localizado no Ed. Sede I; 

• aquisição de novos servidores de rede e outros equipamentos de informática, 

permitindo maior eficiência aos serviços informatizados colocados à disposição dos 

usuários e incorporação de microcomputadores e de monitores LCD cedidos pelo 

TRF 13 Região, distribuídos para varas e unidades administrativas . 

.._ Posse de 6 (seis) novos servidores concursados para provimento de cargos vagos na 

Seccional e Subseções Judiciárias criadas pela Lei n. 10.772/2003 

'* Cessão de sala para realização de perícias médicas em jurisdicionados autores de ações 

previdenciárias na Subseção Judiciária de Anápolis 

·• Treinamento de servidores das Subseções Judiciárias nas rotinas de cálculos judiciais, de 

distribuição, de protocolo e de expedição de certidões. 

-. Reforma nas instalações da Seção Judiciária e realização de serviços na Subseção 

Judiciária de Aparecida de Goiânia, incluindo: elaboração de projetos de acessibilidade; elaboração e 

execução do projeto de instalação de pára-raios; complementação dos serviços de cobertura e 

adaptação nas garagens. 
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,. Celebração de contrato com vistas à elaboração de projeto arquitetônico de adaptação do 

imóvel sede da Subseção Judiciária de Anápolis para o acesso de pessoas portadoras de 

necessidades especiais, atendendo a solicitação do Ministério Público Federal; 

,._ Reforma do acesso à garagem da Subseção Judiciária de Anápolis, com o objetivo de 

propiciar aos magistrados acesso direto e sob proteção de chuva. 

_,. Contratação de projeto básico destinado a adaptação do prédio da Subseção Judiciária 

de Luziânia ao acesso de portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida bem assim reforma 

do edifício, incluindo remanejamento de divisórias, pontos de rede/energia, pintura e obras de 

execução do projeto de adaptação para acesso a portadores de deficiência ou com mobilidade 

reduzida. 

"* Recebimento dos equipamentos servidores IBM para atualização das Subseções 

Judiciárias propiciando maior celeridade no acesso e utilização dos sistemas informatizados. 

_. Acompanhamento dos serviços de aumento de velocidade dos links de comunicação das 

Subseções Judiciárias e implantação do novo modelo de funcionamento das Subseções Judiciárias, 

passando os arquivos para armazenamento local, o que diminuiu a dependência das Subseções em 

relação ao link de comunicação. 

~ Atualização tecnológica dos equipamentos e programas de informática, com previsão de 

conclusão para 2008. 

".._ Contratação de empresa para. manutenção dos leitores ópticos e recebimento de 

equipamentos de informática adquiridos com recursos da SENAD (referentes aos convênios firmados 

em 2006). 

* Atendimento direto ao jurisdicionado (Ouvidoria da Justiça Federal ). 

Maranhão 

.;.J. Implementação do Projeto SuperAção que teve por objetivo a redução do número de 

processos na Secretaria da 78 Vara( Juizado Especial Federal}. 

'* Implementação do Projeto 68 Vara em Dia, tendo por objetivo o mapeamento e 

redesenho dos processos de trabalho, a fim de eliminar retrabalho e oferecer aos jurisdicionado uma 

prestação de serviços rápida e efetiva. O artigo "68 vara em dia" recebeu premiação na Mostra de 

Qualidade do Judiciário, promovido pelo Superior Tribunal de Justiça . 

.;,j,. Implantação do Serviço Voluntário na Seccional com base na legislação vigente e em 

conformidade com o Termo de Referência aprovado pela Diretoria do Foro . 

• ._ Inauguração do Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Caxias com funcionamento a 

partir de 10.12.2007. 

-r.!. Criação da sala de Vídeo Conferência no primeiro andar do Edifício-Sede da Seção 

Judiciária em São Luís, conforme diretrizes traçadas pelo TRF-1 8 Região. 
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"'- Ampliação e modernização das instalações da Turma Recursal com o objetivo de melhor 

atender às demandas crescentes do Juizado Especial Federal. 

.,._ Obtenção da segunda certificação do Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização - Gespública cujo foco central é a qualidade do atendimento ao cidadão usuário. 

Houve, ainda, elaboração do artigo "Gespública na Justiça Federal-Maranhão: a avaliação continuada 

como ferramenta de gestão" a ser publicado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

'* Implementação do Plano de Capacitação dos Servidores. 

4. Realização de eventos, tais como: I Encontro dos Juízes Federais Administradores do 

Foro, realizado em parceria com a Associação dos Juízes Federais da 1 a Região (AJUFER) e com a 

Escola da Magistratura Federal (ESMAF); Seminário de Direito Ambiental, promovido em parceria 

com a Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE; I Encontro do Serviço de Penas 

Alternativas da Justiça Federal e Entidades parceiras; Simpósio sobre Penas Alternativas "Novos 

desafios da Justiça Penal"; Treinamento de juizes da Seção Judiciária do Maranhão para facilitar a 

relação destes com a mídia. 

"* Participação da Seccional no Projeto de Descarte Central tendo sido descartados 442 kg 

de documentos administrativos. Ressalte-se que desde 2005 já foram descartados 1700 kg . 

.._ Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para melhoria da estrutura e logística 

da Sede da Seção Judiciária e as Subseções Judiciárias de Caxias e Imperatriz, bem como 

recebimento do TRF-1 3 Região e substituição de impressoras e computadores obsoletos visando à 

manutenção e melhoria do parque de informática da Seccional. 

<$ Doação de mobiliários para órgãos federais, estaduais, entidades de classe e 

filantrópicas sem fins lucrativos reconhecidas pelo Governo Federal. 

Mato Grosso 

~ Realização da campanha "Justiça em Ação no Combate ao Tráfico Internacional de 

Drogas", iniciativa que rendeu ao Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Cáceres/MT, PAULO 

CÉZAR ALVES SODRÉ, no dia 25 de junho de 2007, no Palácio do Planalto, o "Diploma de Mérito 

pela Valorização da Vida", honraria instituída pela Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) . 

..._ Implantação do programa de gestão pública - GESPÚBLICA na Justiça Federal de Mato 

Grosso. 

"* Comemoração dos 40 anos da Justiça Federal em Mato Grosso - realização de 

palestras . 

.._ Execução de projetos para adequação das instalações físicas da sede da Seção 

Judiciária: serviços na guarita e controle de acesso; adequação do controle de iluminação; alteração 

dos sistemas de climatização das salas de audiência, informática e reprografia. 

'* Adequação do projeto da sede da Subseção de Rondonópolis, para utilização na 

construção da Subseção de Cáceres, e, ainda, a elaboração e execução de projeto de ampliação da 
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rede lógica e elétrica da Subseção de Sinop, bem como adequação das instalações do prédio da 

Subseção de Rondonópolis, para funcionamento do Juizado Especial Federal. 

.ij. Continuidade de ação iniciada no final de 2006 "Salve a natureza, salve uma vida", com 

campanha de conscientização sobre a preservação da natureza, com a reciclagem de papel e de 

plástico em caixas coletoras, cujo produto das vendas foi convertido em cestas básicas para 

servidores terceirizados que realizam serviços de limpeza e segurança da Seccional. Na campanha 

foram coletados cerca de 12.252 quilos de papel e 642 quilos de plástico 

Minas Gerais 

...._ Implementação do programa "Cidadania Rural Itinerante", de caráter voluntário, 

consistindo em um conjunto de medidas voltadas à popularização das ações do Juizado Especial 

Federal Adjunto de Uberaba/MG entre as comunidades rurais situadas no âmbito de sua jurisdição, 

levando a Justiça para perto do cidadão mais humilde, desprovido de condições de efetivar sozinho o 

pleito de seus direitos na Justiça Federal. 

'* Instalação do sistema de certificação digital, implantação do sistema de Gravação de 

Audiências, implantação do e-Cint- Sistema de Citação e Intimação Eletrônica do JEF Virtual. O e

Cint permite que as citações e intimações nos processos virtuais dos Juizados Especiais Federais 

sejam feitas eletronicamente, via internet. Um avanço que representa maior celeridade dos atos 

processuais, economia de papel, além de possibilitar controle mais racional das citações . 

.._ Realização de procedimentos licitatórios com o objetivo de contratar serviços para 

adaptações dos imóveis da Seção Judiciária, desapropriados em dezembro de 2006. 

"* Realização de obras e adaptações nas Subseções: aquisições de aparelhos de ar 

condicionado, para atender aos novos JEFs, construção de cobertura de garagem nas dependências 

da Subseção de São João Del Rei. 

.:.!. Realização de melhorias no sistema de segurança da Seção e Subseções Judiciárias de 

Uberlândia Patos de Minas, Pouso Alegre, Passos, Sete Lagoas e São João Del Rei, com a aquisição 

de aquisição de equipamentos e contratação de serviços de vigilância física para as Subseções que 

antes contavam somente com vigilância eletrônica . 

..._ Promoção, pela Subseção Judiciária de São João Del Rei/MG, de campanha ambiental 

sobre os riscos de se queimar lixo. O objetivo foi conscientizar a população dos sérios riscos à saúde 

que a queima do lixo acarreta. A Subseção Judiciária distribuiu panfletos para a população em geral , 

inclusive em escolas públicas, bem como divulgou a idéia na rádio e nos jornais locais. Houve, ainda, 

lançamento, pela mesma Subseção, da "Campanha de Economia de Papel e Toner", para estimular o 

uso racional e a reciclagem de materiais. 
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.;.!.. Abertura do encontro denominado "Sexta Jurídica: O direito em debate" entre a 

comunidade em geral, os estudantes e os operadores do direito, no aud itório da Seção Judiciária do 

Piauí, para a discussão de temas juríd icos de interesse da sociedade. 

"* Reunião do Fórum Permanente de Corregedores-Gerais da Justiça Federal, na Seção 

Judiciária do Piauí, para discutir o aprimoramento e a eficiência da prestação jurisdicional, mediante 

aplicação de normas que uniformizem procedimentos praticados na Justiça Federal , conforme 

proposta dirigida ao colegiado do CJF . 

.:.l.. Construção de estacionamento, reformas e adaptações de imóveis da Seção Judiciária e 

das Subseções Judiciárias de Altamira , Castanha! e Santarém. 

* Aqu isição de mobiliários e bens de informática para os mesmos órgãos . 

Rondônia 

·ltl.. Realização de eventos, tais como: a) Jornada de Palestras em homenagem ao Jurista 

José Wilson Ferreira Sobrinho, realizada dia 7 de maio, a saber: Controle judicial da Administração 

Pública, Desapropriação como instrumento de Justiça, Criminalidade no meio virtual e Princípio da 

presunção de inocência; b} V Jornada de Palestras organizada pela Justiça Federal em Rondônia, 

com os seguintes temas: "Aspectos controvertidos da Lei de Lavagem de Dinheiro" e Conversão do 

tempo de serviço especial em comum . 

..,_ Execução de diversas reformas, no ed ifício sede e na Subseção Judiciária de Ji-Paraná, 

com recursos do Projeto Modernização de Instalações da Justiça Federal. Foi finalizada a reforma do 

Sistema de Climatização, com a finalidade de obter economia em manutenções e em consumo de 

energia, e principalmente, melhoria do ambiente de trabalho, com o sistema funcionando sem falhas 

durante o expediente, silencioso, e refrigerando melhor, já que o sistema anterior apresentava 

defeitos freqüentemente, exigindo constantes manutenções corretivas. 

'* Finalização de obra relativa à reforma do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e 

Pânico, providenciada para atender exigências do Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia. Fato 

relevante, ainda, foi a contratação dos serviços visando a realização de reformas de imóveis da 

Justiça Federal em Rondônia. 

_,. Adesão da Seção Judiciária ao projeto do Diário da Justiça Federal da Primeira Região 

em formato eletrôn ico na internet e intranet do Tribunal, contribuindo com a preservação do meio 

ambiente, considerando a eliminação do uso do papel com a utilização de moderna tecnologia de 

segurança, tornando-se pioneira no âmbito da Justiça Federal da 1 a Região na utilização desse 

instrumento tecnológico . 

..._ Elaboração de programa que verifica o número de CPF de pessoas com ações em 

tramitação em todas as varas, permitindo que seja identificado quem já recebeu valores relativos a 

uma mesma causa mais de uma vez. O programa permite mais rapidez e facilidade nos trabalhos de 
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emissão de RPVs, além de proporcionar segurança e economia, à medida que evita pagamentos 

indevidos em virtude de duplicidade de ações. 

Roraima 

,.. Realização de adaptações das instalações físicas da SJ/AP, cumprindo requisitos 

mínimos para a acessibilidade por parte de deficientes físicos, conforme Pedido de Providências 

1236, do Conselho Nacional de Justiça, bem como para facilitar o deslocamento do jurisdicionado 

dentro do edifício. 

* Realização de eventos, entre eles a I Semana Jurídica, realizada no período de 22 a 

26/10/2007, e o 1° Ciclo de Palestras, no período de 03 a 06/12/2007. Os referidos eventos foram 

abertos à sociedade para que também pudesse adquirir conhecimento e/ou se atualizar nas matérias 

jurídicas e técnicas abordadas pela Justiça Federal. 

"* Atualização e ampliação do acervo bibliográfico da Seccional, que teve sua última 

aquisição no exercício de 2004, para otimização das atividades do judiciário . 

..,._ Comemoração do 15° Aniversário da Seção Judiciária do Estado de Roraima, aberta à 

participação da sociedade nos eventos: exposição de arte, campanha de atualização de vacinas, feira 

de saúde com atendimento gratuito de profissiona is da área, lazer para crianças e divulgação da 

parceria da Justiça Federal com o projeto de reciclagem de papel da Prefeitura Municipal de Boa 

Vista e Universidade Federal de Roraima. 

'* Modernização do parque tecnológico da Seccional com aquisição de equ ipamentos com 

o objetivo fornecer o suporte adequado para execução das atividades realizadas por esta Seccional , 

acompanhando as mudanças implementadas ao judiciário para maior celeridade no atendimento das 

demandas internas e externas. 

'* Aquisição de veículo para auxiliar no transporte de servidores e magistrados para 

realização de Juizado Itinerante . 

...j.. Doação de bens, considerados inservíveis ou irrecuperáveis pela comissão de 

desfazimento de bens da Seção Judiciária de Roraima - contabilizando 257 itens, principalmente na 

área de informática - para aproveitamento didático nas escolas do município. 

• Abertura do curso pré-vestibu lar para terceirizados de serviços gerais e vigilância, pela 

Seção Judiciária de Rora ima, permitindo aos funcionários sem cond ições de pagar por um curso 

particu lar o ingresso em faculdades locais. 

1.4 Convênios e Acordos de Cooperação Técnica 

TRF -1 3 Região: 

a) Banco do Brasil: a) para viabilizar a execução de projetos que objetivam aprimorar o 

funcionamento do Tribunal e da Justiça de 1° Grau, mediante assinatura do Sexto Termo Aditivo ao 

Convênio 0003/2004; b) para troca de informações e prestação de serviços concernentes ao 
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pagamento dos rendimentos do PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, 

aos servidores do Tribunal. 

b) Caixa Econômica Federal, para implantação de política que vise a melhorar a qualidade dos 

serviços oferecidos por ambos à sociedade, em especial aos jurisdicionados na busca pela tutela do 

Estado, bem como estipular formas de ampliação e incremento da relação existente entre o TRF/1a 

Região e a CAIXA. Esse Termo contempla o pagamento do aluguel do Ed. Dona Marta, cujo 

desembolso é feito diretamente pela CEF. 

c) Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, objetivando intercâmbio de 

informações, infra-estrutura e recursos humanos para apoio às atividades e projetos comuns, bem 

como o desenvolvimento de ações conjuntas, com vistas à atuação integrada e coordenada dos 

partícipes, para implantação e manutenção do sistema de proteção da Amazônia- SIPAM. 

d) Ministério da Previdência Social (MPS), com interveniência do Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS, para intercâmbio de informações visando a maior celeridade no andamento das ações 

previdenciárias e de execução fiscal. 

e) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para lançamento do Protocolo Postal pelo Tribunal 

Regional Federal da 1 a Região como nova forma de acesso à Justiça Federal do Distrito Federal e 

dos 14 estados vinculados. Esse projeto integra a Meta 2 do Programa de Metas- Biênio 2007/2008 

do Tribunal e estabelece a ampliação do Protocolo Descentralizado, com a inclusão do recebimento e 

encaminhamento de recursos e petições dirigidas a todos os juízos da Primeira Região, para atender 

a demanda dos jurisdicionados e das Seções e Subseções Judiciárias. Os cidadãos, portanto, 

poderão despender, somente, com postagem de documentos pelos Correios para ingresso de suas 

ações na Justiça Federal da 1a Região, sem gastos com deslocamentos. 

f) Ministério da Justiça e Conselho da Justiça Federal. Superior Tribunal de Justiça, Tribunais 

Regionais Federais e respectivas Seções Judiciárias: para acesso recíproco aos sistemas que 

possibilitem consulta à folha de antecedentes, procurados e impedidos, registro de armas, cadastro 

de veículos, passaportes, cadastro de estrangeiros; demais consulta à polícia criminal internacional -

INTERPOL, a integração nacional de informação da justiça e segurança pública - INFOSEG e ao 

sistema nacional de informação criminal - SINIC, como também a dados completos sobre inquéritos 

criminais instaurados, contravenções penais , mandados de prisão, distribuição judicial , decisão 

definitiva e recolhimento e soltura de sentenciados. 

g) Conselho da Justiça Federal e os Tribunais Regionais Federais da 1a. 2a. 3a, 4a e 5a Regiões, 

visando à implantação de ações de comunicação social no âmbito da Justiça Federal (Centro de 

Produção de Programas da Justiça Federal para Televisão- CPJUS) 

h) SRF. ST J, CJF e Tribunais Regionais Federais. objetivando estabelecer condições que possibilitem 

o intercâmbio de informações de interesse recíproco dos convenentes. 
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i) Departamento da Polícia Federal, para prevenção e repressão da criminalidade no Brasil, no 

intercâmbio eletrônico de informações compreendendo o acesso recíproco aos sistemas implantados 

e em funcionamento em quaisquer dos órgãos envolvidos. 

j) Supremo Tribunal Federal: compartilhamento de conhecimentos, sistemas e infra-estrutura para 

certificação digital. 

h) SJDF. T JDFT. INFRAERO. UNICEUB e GDF, com a interveniência do CNJ. CJF e TRF 13 

REGIÃO, para instalação temporária de posto avançado do juizado especial do aeroporto Juscelino 

Kubitschek em Brasíl ia/DF, para, no âmbito de suas competências dirimirem questões pertinentes ao 

tráfego aéreo nacional que envolvam aspectos eminentemente técnicos em ações movidas contra os 

entes federais União, Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC e Empresa Brasileira de Infra

Estrutura Aeroportuária- INFRAERO, e questões envolvendo empresas aéreas. 

i) Procuradoria da República no DF. objetivando o intercâmbio de informações entre a SJDF e a 

PRIDF, compreendendo o acesso eletrônico pela PRIDF aos dados de processos judiciais, inclusive 

os virtuais, e pautas de audiências da JUSTIÇA FEDERAL DE 1° GRAU NO DF - SJDF, para fins de 

cadastramento, distribuição e ciência aos Procuradores da República em exercício na PRIDF. 

j) Faculdade Atenas. de Paracatu/MG, para instalação de Posto Avançado de Atendimento do 

Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Patos de Minas/MG na cidade de Paracatu/MG, 

para atender às causas de competência dos Juizados Especiais Federais. Foi a primeira vez que o 

TRF 13 Região instalou posto de JEF onde não há vara federal. A faculdade cedeu nove salas, além 

de material, mobiliário e equipamentos, bem como o atendimento aos interessados, pelo alunos

assistentes regularmente matriculados na institu ição de ensino conveniada, sob a supervisão de 

professor da mesma faculdade, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e autorizado a 

exercer as atividades de advocacia. 

h) Universidade Federal de Viçosa/MG: com a finalidade de formalizar parceria, por meio do Convênio 

003/2007, para implantação do Posto Avançado do Juizado Especial Federal , para garantir 

assistência jurídica gratuita à população do Município. A atividade será posta à disposição de todos 

sem nenhum ônus, e abrange orientação, postulação e defesa dos interesses daqueles que podem 

ser atendidos pelos JEFs. 

i) Superior Tribunal de Justiça (ST J), visando a estabelecer intercâmbio de dados, em tempo real, por 

meio eletrônico. O acordo permite a integração da base de dados das duas instituições, eliminando, 

assim, a necessidade do recadastramento, além de garantir a segurança, o sigilo e a integridade das 

informações. O TRF 1 a Região é o primeiro órgão a firmar parceira com o ST J. 

j) Universidade Federal do Piauí (UFPI), para instalação do Núcleo de Prática Jurídica e do Núcleo de 

Pesquisa da Justiça, em Teresina/PI , com o objetivo de promover assistência jurídica e estudos do 

Judiciário. O Núcleo promove o desenvolvimento de atividades práticas que contribuem para a 

formação do profissional dos futuros operadores do Direito, bem como fornece meios para agilizar a 

atividade jurisdicional, com a promoção de estágios práticos supervisionados. 
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I) Sociedade Cultural de Divinópolis (Fadam - Faculdade do Oeste de Minas), para instalação de 

Posto Avançado do JEF que beneficiará especialmente a população de menor pode aquisitivo. A 

instituição de ensino disponibilizará as instalações físicas e todos os equipamentos necessários ao 

funcionamento do Posto Avançado, além dos serviços dos alunos-estagiários supervisionados por 

professor da Faculdade. 

m) Universidade Estadual de Santa Cruz. de llhéus/BA, para instalação de um posto para 

recebimento de petições no escritório-modelo da instituição, dirigido aos JEFs de ltabuna e Ilhéus, 

com o objetivo de prestar assistência jurídica aos respectivos jurisdicionados. 

n) Outros convênios, firmados em 2005, que continuaram em vigor em 2007: Prefeituras dos 

municípios baianos de Campo Formoso, ltabuna, Barreira, Feira de Santana, Jequié e Juazeiro, 

objetivando: a) cessão de servidores, sem ônus, para as Subseções Judiciárias das localidades; b) 

locação de imóveis; c) fornecimento de mão de obra para os serviços de manutenção, limpeza, 

copeiragem e vigilância para os referidos imóveis. 

Seções Judiciárias: 

Bahia 

a) Caixa Econômica Federal - CEF. Convênio 16/2007 com o objetivo de melhorar os serviços 

prestados à sociedade; estabelecer formas de ampliação e incremento da relação institucional entre a 

Caixa e a Justiça Federal. Este convênio permitiu a contratação de mais 10 estagiários para atuarem 

nos trabalhos do Projeto Conciliação. 

Distrito federal 

a) Termos de Credenciamento firmados com três instituições de ensino superior, (UBEC. UNIPLAC e 

UNIDF), estando em vias de formalização também com o UNIEURO. Anteriormente foi realizado o 

credenciamento do UNICEUB. O objetivo é possibilitar a prestação de assistência jurídica gratuita à 

população carente nos Juizados Especiais Federais. 

b) Acordo de Cooperação Técnica celebrado com a Fundação Universidade de Brasília, visando a 

desenvolver ações conjuntas para o levantamento histórico do acervo judicial da SJDF. 

c) Convênio com a Caixa Econômica Federal para acesso aos seus recursos computacionais por 

servidores cadastrados. 

d) Termo de cooperação com a Procuradoria da República no DF (MPF), com o intuito de instalar o 

Núcleo de Atendimento ao Cidadão da PRDF na nova sede do Juizado Especial Federal do DF, para 

atender à crescente demanda dos jurisdicionados. 

e) Termo de Cooperação com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, tendo por objeto o 

estabelecimento de mútua cooperação entre as partes, por meio de ações destinadas à implantação 

e operacionalização de unidade do INSS e sua Procuradoria nos Juizados Especiais Federais- JEFs 

da SJDF. 
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f) Termo de Cooperação com a Procuradoria da República no DF - PRIDF - cujo objeto é o 

estabelecimento de mútua cooperação gratuita entre as partes, por meio de ações destinadas à 

implantação e operacionalização de unidade do Núcleo de Atendimento ao Cidadão da PRDF para 

atuar junto aos Juizados Especiais Federais - JEFs da SJDF e em apoio aos jurisdicionados, no seu 

campo de atuação, circunscrito aos processos em que atue o Ministério Público Federal - MPF, ou, 

ainda, nas questões afetas às suas atribuições legais. 

Goiás 

a) Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD, convênio com repasses de recursos financeiros do 

FUNAD, para desenvolvimento do projeto de Modernização da sa e da 11 a Varas Federais. 

b) Município de Aparecida de Goiânia-GO, prorrogação do termo de convênio de cessão de 

estagiários à Subseção Judiciária, sem transferência de recursos. 

c) Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), Associação Objetivo de Ensino Superior 

(ASSOBES) e Associação de Educação e Cultura de Goiás Ltda. (FACULDADE PADRÃO), 

convênios para concessão de estágio a estudantes de cursos de graduação. 

d) Termos de Adesão de Serviço Voluntário firmados para auxílio na Seção de Contadoria do Núcleo 

Judiciário. 

e) Banco do Brasil S/A, convênio firmado para estabelecimento de normas e procedimentos visando 

ao pagamento de pessoal da Justiça Federal em Goiás mediante crédito em conta-corrente no Banco 

do Brasil. 

Mato Grosso 

a) Manutenção dos Convênios firmados com as Prefeituras de Cáceres e Rondonópolis, para o 

repasse mensal de valores à Justiça Federal em Mato Grosso, para a cobertura parcial dos custos 

com a locação dos imóveis onde se encontram instaladas as subseções naquelas cidades. O 

convênio com a Prefeitura de Cáceres prevê, ainda, o trabalho de alguns servidores do município na 

Subseção, que suprem a necessidade de contratação de empresa para os serviços de limpeza do 

imóvel. 

b) Termo de Cooperação Mútua firmado entre a Justiça Federai/MT e o Estado de Mato Grosso, por 

intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Por esse instrumento, o Estado 

de Mato Grosso disponibilizou para uso o imóvel onde foi instalada a Subseção de Sinop. 

Minas Gerais 

Com o objetivo de viabilizar a implantação das novas Varas Federais e, face à escassez de recursos 

para sua manutenção, foram implementadas, em 2005, diversas parcerias com prefeituras e Caixa 

Econômica Federal. Permaneceram em vigor em 2007: 

a) Prefeitura de Passos: cessão de pessoal, mobiliário, aparelhos, equipamentos e locação de imóvel 

para instalação da Vara de Passos. 

b) CEF de Passos: Cooperação mútua relacionada à instalação da Vara Federal de Passos/MG. 
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c) Prefeitura de Varginha: cessão de pessoal, estagiários, imóvel e outras providências relacionadas à 

instalação da Vara Federal de Varginha. 

d) Prefeitura de Pouso Alegre: I) cessão de quatro servidores do quadro de pessoal da prefeitura 

(copeira, servente, porteiro e mensageiro) e dois estagiários de Direito, 11) cessão de imóvel locado 

para abrigar a Vara Federal. 

e) Prefeitura de São Sebastião do Paraíso: I) cessão de dois servidores do quadro de pessoal da 

prefeitura (porteiro e mensageiro), cessão de imóvel locado para abrigar a Vara Federal, 11) cessão de 

três estagiários do curso de Direito. 

f) Prefeitura de Lavras: I} cessão de oito servidores do quadro de pessoal da prefeitura, quatro 

estagiários do curso de Direito, 11) cessão de imóvel locado para abrigar a Vara Federal. 

g) Prefeitura de Patos de Minas: cessão de servidores do quadro de pessoal da prefeitura e imóvel 

locado para abrigar a Vara Federal. 

h} Prefeitura de Divinópolis: I) cessão de nove servidores do quadro efetivo da área de serviços 

gerais, a fim de exercer atividades de limpeza e conservação, de estagiários da área de Direito, bem 

como pagamento de parte do aluguel (37%), IPTU e seguro do imóvel que abrigará a Subseção 

Prefeitura de Montes Claros; 11) Cessão de cinco servidores do quadro de pessoal da prefeitura, da 

área de serviços gerais, bem como mão-de-obra para reforma do prédio. 

i) Prefeitura de Sete Lagoas: cessão de até nove servidores do quadro de pessoal da prefeitura para 

prestar serviços na Vara Federal de Sete Lagoas. 

j) Caixa Econômica Federal: locação de imóvel para a Subseção de Governador Valadares, com 

pagamento de 50% do aluguel mensal do imóvel. 

I) Caixa Econômica Federal : locação de imóvel para a Subseção de lpatinga, com pagamento de 50% 

do aluguel mensal do imóvel. 

m) Prefeitura Municipal de Governador Valadares: cessão de servidores do quadro de pessoal da 

prefeitura e de imóvel locado para abrigar a Vara Federal 

n) Prefeitura Municipal de lpatinga: cessão de servidores do quadro de pessoal da prefeitura e de 

imóvel locado para abrigar a Vara Federal. 

o) Prefeitura Municipal de Lavras: I} cessão de 8 servidores Assistentes Administrativos do quadro de 

pessoal da Prefeitura e quatro estagiários do curso de Direito, 11) cessão de imóvel. 

Maranhão 

a) Convênio com instituições do Poder Judiciário local para fins de parceria na realização de eventos 

de capacitação de servidores. 

b) Convênios com instituições de ensino com a finalidade de assegurar descontos aos servidores e 

seus dependentes nas mensalidades dos cursos do ensino em todos os níveis (do básico à pós

graduação). 
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Rondônia 

a) Parceria com a Caixa Econômica Federal, para patrocínio de eventos realizados pela Seccional. As 

despesas foram pagas diretamente, pela Caixa, aos fornecedores dos bens ou serviços, sem 

transferência financeira para a Justiça Federal. 

Roraima 

a) Acordos de Cooperação Técnica celebrados com a Superintendência da Polícia Federal em 

Roraima e a Faculdade Atual da Amazônia para promover a capacitação técnica de recursos 

humanos. Essas parcerias também estimularam o debate sobre temas relevantes à Comunidade 

Jurídica e a disseminação de conhecimento para a Comunidade em geral. Também foi firmada 

parceria com a empresa TREIDE, que realiza cursos e treinamentos voltados para o campo do Direito 

Administrativo, o que veio a permitir que se mantivesse constantemente a realização de cursos no 

auditório da Seccional, com participação gratuita de um porcentual de servidores da Justiça. 
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11 OBJETIVOS E METAS 

2.1 Dotação Orçamentária para o Exercício de 2007 

Dotação Inicial 

A Lei 11 .451, de 07 de fevereiro de 2007, Lei Orçamentária Anual , aprovou a dotação 

inicial e fixou a despesa para o exercício de 2007, compreendendo, no que se refere ao TRF 1a 

Região e Seções Judiciárias vinculadas, os seguintes orçamentos: 

a) Orçamento Fiscal: créditos destinados ao pagamento de despesas de capital e 

correntes, incluindo as de pessoal ativo e respectivos encargos sociais. 

b) Seguridade Social : créditos destinados ao pagamento de despesa com pessoal 

inativo e pensionistas, bem como despesas médicas. 

O orçamento de que trata a LOA foi autorizado em duas unidades orçamentárias. A 

dotação da UO 12102 - TRF 1 a Região foi cons ignada diretamente no Tribunal , para posterior 

descentralização, mediante provisão, para as Unidades Gestoras Executoras do Tribunal (UGs 

090027 e 090049). A dotação da UO 12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau foi autorizada no 

Conselho da Justiça Federal, sendo descentralizada, parcialmente, para o Tribunal por meio de 

provisão, para, em seguida, ser transferida às Seções Judiciárias da Primeira Região. 

Créditos Adicionais 

Com vistas a obter o valor necessário ao cumprimento da execução orçamentária do 

exercício, foram abertos créditos adicionais (suplementares e especiais) ao longo do exercício, 

conforme autorizado nas Leis 11.595 de 29/11/2007 e 11.628 de 26/12/2007. As alterações do 

orçamento decorreram, ainda, de autorizações constantes dos Decretos de 21, 22/11 /2007 e 

14/12/2007, bem como de Resoluções do Conselho da Justiça Federal1
. 

Compondo os referidos créditos adicionais, destacam-se aqueles provenientes de 

receitas de convênios, de acordo com os itens a seguir: 

a) Entre Banco do Brasil e Tribunal Regional Federal da 1a Região, no valor de R$ 

9.000.000,00. 

b) Entre Prefeituras de Cáceres/MT e Rondonópolis/MT e Subseção Judiciária de 

Cáceres/MT e Seção Judiciária de Mato Grosso, respectivamente, no valor de R$ 70.800,00. 

1 
- Leis 11.595 de 29/1 1/2007 e 11628 de 26/12/2007. 

-Decretos de 21 /11 /2007, 22/11 /2007, 14/12/2007. 

-Resolução 542 de 24/01/2007, 550, 551 e 552 de 27/04/2007, 571 e 572 de 01/10/2007, 584 de 21/11 /2007, 

591 de 11/12/2007 e 593 de 12/12/2007. 
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Dotação Autorizada Líquida- UOs 12101 e 12102 

O montante líquido dos créditos foi de R$ 2.385.563.932,05 - e nele está incluída 

parcela destinada aos precatórios da União e às requisições de pequeno valor da União e de 

entidades, reunindo montante de R$ 933.202.930,00. Desse último montante, foi destacado um valor 

de R$ 80.872,05 para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios , designado para o 

pagamento de precatórios do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Descentralizações externas 

O Tribunal, para permitir a execução dos precatórios de entidades nos termos do art. 

28 da Lei 11.439/2006, LDO, recebeu descentralizações externas, na forma de destaques, no 

montante de R$ 829.345.611,00. 

À dotação originária recebida no âmbito da Justiça Federal da Primeira Região, em 

decorrência da LOA 2007, somaram-se, ainda, os créditos provenientes: 

- da Secretaria de Patrimônio da União, destinados à administração de imóveis 

funcionais pelo TRF 13 Região, no valor de R$ 4.022,00; 

- do Fundo Nacional Antidrogas, em razão de convênios firmados com as Seções 

Judiciárias dos Estados de Goiás e Roraima, no valor de R$ 320.641 ,40. 

Resumo da Execução Orçamentária 

A dotação autorizada e a execução orçamentária da Justiça Federal da Primeira 

Região estão demonstradas, por tipo de crédito, no Quadro 3: 

Quadro 3: Resumo da Execução Orçamentária 
DOTAÇAO ORÇAMENTARIA VALOR 

DOTAÇAO INICIAL 1.150.753.420,00 
SUPLEMENTAÇAO 112.705.837,00 
DOTAÇAO ESPECIAL 1.300.000,00 
REDUÇAO ORÇAMENTARIA ( 46.137 .336,00) 
CREDITO BLOQUEADO (610.823,00) 
PROVISAO RECEBIDA 1.167.552.834,05 
DOTAÇAO AUTORIZADA 2.385.563.932,05 
DESTAQUE RECEBIDOS 829.670.27 4,40 
TOTAL DOS CREDITOS 3.215.234.206,45 
DESTAQUES CONCEDIDOS . (80.872,05) 
EMPENHOS EMITIDOS (3.202.107.721 ,97) 
DOT AÇAO DISPONIVEL 13.045.612,43 
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Cabe destacar, ainda, no Quadro 4, os programas que integraram o orçamento de 

2007 das Unidades da Justiça Federal da Primeira Região: 

Quadro 4: PROGRAMAS 

DOTAÇÃO PROVISAO/ 
CÓDIGO E DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA DESTAQUE TOTAL 

AUTORIZADA RECEBIDOS 

0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA 15.172.402,00 141 .710.808,00 156.883.210,00 
UNI AO 

0569 PRESTACAO JURISDICIONAL NA JUSTICA FEDERAL 269.635.766,00 1.025.842.026,05 1.295.477.792,05 

0665 NACIONAL DE REDUCAO DA DEMANDA E DA 320.641,40 320.641,40 
OFERTA DE DROGAS -

0794 GESTAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DA UNIAO - 4.022,00 4.022,00 

0901 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 933.202.930,00 829.345.611,00 1.762.467.668,95 

Total : 1.218.011.098,00 1.997.223.108,45 3.215.234.206,45 

Da montante líquido da dotação autorizada, foi empenhado o total de R$ 

3.202.107.721,97, que corresponde a 99,57% de execução. 
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111 INDICADORES DE GESTÃO 

Apresentam-se neste tópico indicadores de gestão utilizados para monitorar o 

desempenho do Tribunal e das Seções Judiciárias da Primeira Região. 

3.1 Movimentação Processual 

Este indicador demonstra o quantitativo e a situação de processos que tramitam na Justiça 

Federal de 1.0 e 2.0 Graus, na Primeira Região. 

A movimentação processual na Justiça Federal da Primeira Região pode ser dividida em três 

classes, a saber: processos distribuídos, processos julgados e processos em tramitação. 

O gráfico 1 apresenta a movimentação processual no Tribunal e Seções Judiciárias da 

Primeira Região, bem como nos Juizados Especiais Federais. 

Gráfico 1 

TRF E SEÇÕES JUDICIÁRIAS- 1a REGIÃO 

Tramitação 
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Fonte: DIEST/SECIN 

No âmbito da Justiça Federal da Primeira Região, em 31/12/2007, havia 2.155.000 

processos em tramitação, sendo 1.168.967 nas Varas Comuns, 658.305 nas Varas dos JEFs, 82.446 

recursos nas 14 Turmas Recursais e 245.282 recursos/ações no Tribunal Regional Federal. 

Comparando-se com os anos anteriores, os dados mostram aumento na demanda pelos 

serviços da Justiça Federal, reflexo da criação dos juizados especiais federais e das novas varas 

implantadas pela Lei 10.772/2003. 

Estabelecendo novo paradigma no exercício da jurisdição, o TRF e as Seções Judiciárias 

vinculadas encamparam o Movimento pela Conciliação, criado pelo Supremo Tribunal Federal , que 

instituiu práticas conciliatórias para solução dos litígios. 
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Na Semana da Conciliação de 2007, a Primeira Região destacou-se pela realização de 

6.157 audiências, alcançando 4.337 acordos, incluindo-se as Varas Comuns, os JEFs e o TRF. 

3.2 Média dos Processos Julgados e Distribuídos por Magistrado 

Este indicador visa à apresentação da relação entre o número de processos julgados 

na Justiça de 1.0 e 2.0 Graus e o número de magistrados existentes na Justiça Federal da Primeira 

Região. 

Do total de magistrados na Justiça Federal da Primeira Região (382), 92,93% 

pertencem aos quadros das Seções e Subseções Judiciárias. Considerando o número de processos 

julgados em 31/12/2007, em toda a Região, e os quantitativos de magistrados - 27, no TRF 13 

Região, e 355, nas Seções e Subseções Judiciárias - verifica-se média de julgados por magistrado 

em torno de 1505 processos por desembargador federal e 1.561 processos por magistrado da Justiça 

Federal de primeiro grau, sem considerar as convocações e cessões entre os órgãos julgadores. 

Consoante o mesmo critério, em relação à distribuição, verifica-se a média de 9.084 processos por 

desembargador federal, no âmbito do TRF 13 Região, e, na Justiça Federal de primeiro grau, em 

torno de 5.379 processos, por magistrado. 

Quadro 5: Evolução da Estatística Processual de Primeiro e Segundo Graus 

ORGÃOJULGADOR MOVIMENTAÇÃO 
ANO 

2005 2006 2007 
Distribuídos 83.143 86.915 107.297 

TRF Julgados 77.163 82.315 94.661 

Tramitação 201 .478 217.268 245.282 

Justiça Federal (sem 
Distribuídos 271 .556 373.587 369.289 

JuiQados 143.719 158.171 166.507 Juizados) 
Tramitação 993.615 1.102.902 1.168.967 

Juizados Especiais 
Distribuídos 382.043 338.831 362 .323 

Julgados 465.061 353.126 322.860 Federais 
Tramitação 683.875 627.073 658.305 

Distribuídos 47.185 78.755 69.650 
Turmas Recursais Julgados 24.575 52.525 64.757 

Tramitação 37.117 76.683 82.446 
Total de Magistrados 311 374 380 

Fonte: DIEST/SECIN, ASMAG - TRF 18 REGIÃO 

3.3 Composição da Despesa Total do TRF e Seções Judiciárias da 18 Região 

Incluem-se no montante das despesas os valores de precatórios e requisições de 

pequeno valor relativos a débitos judiciais da União, Autarquias e Fundações Públicas, os quais são 

pagos, pelo TRF-1 a Região, em virtude do art. 100 da Constituição Federal de 1988. 
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Assim, a despesa total executada na Justiça Federal da Primeira Região alcançou R$ 

3.202.107.721,97. 

Gráfico 2 

COMPOSIÇÃO DA DESPESA TRF E SEÇÕES JUDICIÁRIAS 1 a REGIÃO 
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3.4 Taxa da Despesa em Relação à Dotação Autorizada 

Esse ind icador visa a demonstrar a participação total da despesa realizada, incluindo 

precatórios e requisições de pequeno valor, no orçamento à disposição da Primeira Região, no 

exercício de 2007. 

Para tanto, utiliza-se a seguinte fórmula: 

N = DET 
_____ x100 
DO 

Onde: 

DET = Despesa executada total da Região. 

DO = Valor total da dotação orçamentária autorizada - valor total da dotação 

indisponível. 

Assim, verifica-se taxa de execução orçamentária de 99,59%, aproximadamente, 

considerando despesa total executada de R$ 3.202.107. 721,97 e dotação autorizada líquida de R$ 

3.215.234.206,45. 

Em relação à execução orçamentária, algumas ações tiveram suas execuções físicas 

e financeiras prejudicadas, que impossibilitou a total utilização da dotação orçamentária, em 

decorrência de créditos insuficientes e realocação de recursos orçamentários para outras ações 

essenciais. Para reduzir os efeitos provocados pela insuficiência de recursos, foram concedidos 

créditos adicionais, no entanto, o atraso na liberação destes causou prejuízos à execução 

orçamentária, refletindo inclusive, na execução de atividades e projetos. 

Outro fator que contribuiu para a não-utilização de parte dos créditos autorizados foi o 

atraso das nomeações de cargos vagos, em virtude da anulação do concurso de técnico judiciário. E, 

ainda, a impossibilidade de remanejamento dotação remanescente, após a realização dos 

pagamentos devidos, para atender outras despesas, a exemplo das operações especiais 09HB, 
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referente à contribuição patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público (R$ 

5.074.801 ,05) e 0005, relacionada a precatórios. 

No que se refere aos créditos especiais abertos no último quadrimestre que não 

foram utilizados, a dotação será reaberta em 2008, segundo a Setorial Orçamentária do TRF 13 

Região, para atender ao projeto de aquisição de imóvel para a Seção Judiciária do Maranhão e 

elaboração de projetos arquitetônicos para as sedes das Subseções Judiciárias de Imperatriz/MA, 

Caxias/ MA, Passos e São Sebastião do Paraíso/MG, Picos/PI, Guanambi, Paulo Afonso e Vitória da 

Conquista/BA e Aparecida de Goiânia/GO. 

3.5 Composição da Despesa Total por Grupo de Despesa 

O indicador tem a finalidade de demonstrar a composição da despesa total ou 

executada pela Primeira Região em relação aos grupos de despesas Pessoal e Encargos Sociais, 

Outros Custeios, Investimentos e Inversões Financeiras. 

A despesa total da Justiça Federal, de R$ 3.202.107.721,97, incluindo precatórios e 

requisições de pequeno valor da União e de Entidades, pode ser decomposta por grupos, conforme 

Gráfico 3: 

Gráfico 3 
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As despesas de pessoal referem-se às folhas de salários de magistrados e 

servidores, às contribuições previdenciárias do órgão incidentes sobre essas folhas, bem como aos 

precatórios e RPVs de natureza alimentícia. 

As despesas do grupo "Outras Despesas Correntes" referem-se às contratações de 

serviços, contribuições previdenciárias do órgão incidentes sobre os serviços de pessoas físicas, 

aquisições e materiais de consumo. Incluem, ainda: diárias; ajudas de custo; auxílios alimentação, 

transporte e indenizações de transporte a oficiais de justiça pagos na folha de salários. E, por último, 

os precatórios e RPVs de natureza não-alimentícia. 

As despesas do grupo "Investimentos" relacionam-se com as obras em andamento e 

as aquisições de bens permanentes. 

As despesas do grupo "Inversões Financeiras" referem-se às aquisições 

(desapropriações) de imóveis prontos. 
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3.6 Composição da Despesa da Região por Habitante 

Esse indicador visa a aferir o montante da despesa executada pela Justiça Federal da 

Primeira Reg ião em relação ao número de habitantes dessa Região, no exercício de 2007. 

Para tanto, utiliza-se a seguinte fórmula: 

Onde: 

G4 = DJF 13 Região 
H 

DJF = Despesa da Justiça Federal da Primeira Região, excluídos Precatórios e RPV. 

H = n. total de habitantes da Região, de acordo com dados do IBGE. 

Assim, considerando que a despesa total executada foi de R$ 1.441.006.721 ,87, e a 

população da Primeira Região, em 1°/04/2007, está estimada2 em 68.086.530 habitantes, verifica-se 

que, para cada habitante dos Estados integrantes da 13 Região, foram aplicados, em 2007, R$ 21,16. 

3.7 Composição da Despesa Total por Modalidade de Licitação 

Esse indicador visa a demonstrar o montante da despesa executada pela Justiça 

Federal da Primeira Região, nas modalidades de licitação previstas na Lei 8.666/193 e na Lei 

10.520/2002 (Lei do Pregão), e, ainda, por dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como em 

outras modalidades de realização de despesa especificadas nos empenhos, no SIAFI. 

Gráfico 4 
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Excetuando-se os empenho de despesa na modalidade de licitação "Não se Aplica", 

que se refere, em geral, às despesas pagas nas folhas de salários e aos precatórios e RPVs (R$ 

2.995.004.709,26), verifica-se que a modalidade licitatória mais utilizada no órgão foi o Pregão, no 

total de R$ 117.383.200,60. As contratações de empresas para realização de obras por meio de 

Concorrência alcançaram o montante de R$ 33.653.646,39, seguidas das dispensas (R$ 

25.663.631 ,53) e das inexigibilidades (R$ 23.926.420,58), para pagamento, por exemplo, de serviços 

2 Estimativa do IBGE, conforme art. 102 da Lei 8443, de 16/07/1992. 

http://www.ibge.eom.br/home/estatistica/populacao/contagem2007/default.shtm 
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técnicos profissionais, treinamento e capacitação de pessoal, locação e manutenção/conservação de 

bens móveis e imóveis, assinatura de periódicos, serviços energia elétrica/água e esgoto, de 

comunicação em geral, entre outros. As tomadas de preços (R$ 3.912.999,07) e convites (R$ 

2.1 07.639,09) destinaram-se às aquisições de bens, obras e serviços de engenharia, serviços de 

pessoa física e jurídica, passagens e despesas com locomoção. Os suprimentos de fundos, aos 

gastos de pequeno vulto e emergenciais que não puderam submeter-se ao procedimento licitatório 

(R$ 455.258,21 ). 

3.8. Despesa com Assistência Judiciária Gratuita 

Esse indicador visa a medir a evolução da despesa na Primeira Região, nos 

exercícios de 2005 a 2007, com o custeio de Assistência Judiciária Gratuita, benefício regulamentado 

pela Lei 1.060/50. 

Gráfico 5 
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Fonte: SIAFI 

Comparando-se os exercícios de 2005 e 2007, verifica-se no gráfico 5, crescimento da 

despesa executada com recursos da ação, perfazendo o percentual de 127,1 3%. 

A expansão da despesa reflete o aumento na assistência jurídica prestada às pessoas 

carentes no curso das ações judiciais, no âmbito da Justiça Federal da Primeira Região, consistindo 

no pagamento de honorários a advogados dativos, honorários periciais, bem como honorários de 

tradutores e intérpretes. 

Em termos de execução orçamentária, o aproveitamento dos créditos atingiu o percentual 

de 99,95% da dotação autorizada. 

3.9 Despesa da Região, exceto Precatórios e RPVs 

O indicador tem o objetivo de evidenciar a participação de cada instância no total da 

despesa executada pela Justiça Federal da Primeira Região. 

Para tanto, utiliza-se a seguinte fórmula: 
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G3 = DJF 
____ X100 

Onde: 

DJF = Despesa executada total da Região, excluindo precatórios e RPVs. 

DPJF =valor total da despesa executada pela Justiça Federal. 

Assim, os gastos e investimentos realizados pelo Tribunal e Seções Judiciárias 

atingiram o percentual de 27,70% do montante global pertinente à Justiça Federal, considerando os 

valores de R$ 1.441.006. 721 ,87 e R$ 5.203.096.995,46, como sendo as despesas executadas no 

âmbito da Primeira Região e da Justiça Federal como um todo, respectivamente. 
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IV ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Dotação Autorizada e Realizada, Metas e Resultados Alcançados 

Neste item são apresentadas as considerações acerca dos resultados alcançados 

nos programas 0569- Prestação Jurisdicional na Justiça Federal, 0089 - Previdência de Inativos e 

Pensionistas da União e 0901 - Cumprimento de Sentenças Judiciais. 

A) PROGRAMA: 0569- Prestação Jurisdicional na Justiça Federal 

Órgão Responsável: 

Tipo: 

Objetivo: 

Público-alvo 

12000- Justiça Federal 

Finalístico 

Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços 

jurisdicionais, observando o disposto nos artigos 108 e 109 da Constituição 

Federal e legislação complementar. 

Sociedade 

Execução do Programa Autorizado Líquido (LOA 2007 + Empenhado Liquidado + RP Pago: 

Créditos Adicionais + RP 2006: R$ 1.347.355.286,93 

R$ 1.364.154.347,19 

O Programa Prestação Jurisdicional na Justiça Federal , no âmbito do TRF 13 Região 

e Seções vinculadas, visa ao atendimento da demanda da sociedade mediante prestação jurisdicional 

constitucionalmente atribuída aos órgãos do Poder Judiciário. 

As ações compreendidas no programa têm por objetivo dotar o órgão de mecanismos 

que possibil item a manutenção de sua atividade fim e de apoio administrativo e, ainda, o 

desenvolvimento de novas tecnologias com o intuito de incrementar os resultados decorrentes de sua 

atuação. Visam, também, à modernização e ampliação da estrutura f ísica, permitindo o 

funcionamento do Tribunal e das Seções e Subseções Judiciárias em condições adequadas de 

segurança, bem como o desenvolvimento de atividades que permitem o acesso à Justiça Federal dos 

jurisdicionados dos mais distantes pontos dos Estados que abrangem a Primeira Região. 

O programa Prestação Jurisdicional na Justiça Federal compreendeu, em 2007, 28 

ações orçamentárias financiadas com recursos fiscais do orçamento da União. Destas ações, 6 eram 

atividades (23%), 19 eram projetos (73%) e 1 era operação especial (4%). Apenas uma 

ação/atividade foi financiada com recursos do orçamento da seguridade social. 

As ações do programa 0569 estão discriminadas nos Quadros 6, 9 e 12 dos subitens 

A.1, A.2 e A.3, nos quais foram incluídos, ainda, 3 projetos executados exclusivamente com recursos 

inscritos em restos a pagar em 2006. 
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O item a seguir revela, de forma sintética, as realizações do TRF e Seções Judiciárias 

da 1a Região, incluindo a execução física e financeira dos programas e respectivas ações autorizadas 

no exercício de 2007. As informações tratadas tiveram como suporte, além dos relatórios 

encaminhados pelas Unidades Administrativas do TRF e das Seções Judiciárias, o Sistema Integrado 

de Administração Financeira do Governo Federal - Siafi e o Sistema de Informações Gerenciais e de 

Planejamento- SIGPian. 

Os Restos a Pagar foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não 

liquidados no exercício de 2006, registrados como despesas nos termos dos artigos 36 e 103, 

parágrafo único, da Lei 4.320, de 1964, e do artigo 42 da Lei Complementar 101 , de 4 de maio de 

2000. 

A.1 ATIVIDADES 

R$ 1,00 

Quadro 6: Atividades do Programa Prestação 0569 - Prestação Jurisdicional na Justiça Federal 

AÇÃO: ATIVIDADE 
DOTAÇAO AUTORIZADA EXECUÇAO 

Orçamentária Física Financeira Física 

2004- Assistência Médica e 
Odontológica a Servidores, 
Empregados e seus Dependentes 
Produto: pessoa atendida 

uo 12101 21.649.628,00 15.437 21.625.453,00 15.593 

1.057.037,05(1) o 959.717,35 (2) o 
uo 12102 3.855.360,00 3.410 3.81 4.551,72 3.501 

105.842,21 (1) o 105.842,21 (2) o 
SUBTOTAL 26.667.867,26 18.847 26.505.564,28 19.094 

2010 - Assistência Pré-Escolar aos 
Dependentes 

Produto: Criança até 6 anos 
beneficiada (unidade) 

uo 12101 5.302.434,31 2.126 5.250.004,56 1.558 

12.265,00 (1
) o 1.187,50 (2) o 

uo 12102 928.720,00 333 927.047,24 264 

SUBTOTAL 6.243.419,31 2.459 6.178.239,30 1.822 

2011 - Auxílio-Transporte aos 
Servidores 
Produto: Servidor beneficiado 
(unidade) 

uo 12101 687.200,00 896 339.466,66 403 
7.391,49 (1) o 1.286,98 o 

uo 12102 140.160,00 147 100.000,00 54 

SUBTOTAL 834.751,49 1043 440.753,64 457 

2012 - Auxílio-Alimentação a 
Servidores e Empregados 
Produto: Servidor beneficiado 
(unidade) 
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Quadro 6: Atividades do Programa Prestação 0569 - Prestação Jurisdicional na Justiça Federal 

AÇÃO: ATIVIDADE 
DOTAÇAO AUTORIZADA EXECUÇAO 

Orçamentária Física Financeira Física 

uo 12101 35.869.960,00 5.193 35.784.854,01 5.029 

1.878,94 (1) o 831,37 o 
uo 12102 7.721.440,00 1.074 7.677.489,12 1.085 

SUBTOTAL 43.593.278,94 6.267 43.463.17 4, 50 6.114 

4091 - Capacitação de Recursos 
Humanos 
Produto: servidor treinado (unidade) 

uo 12101 1.684.187,86 5.217 1.492.355,63 2.673 
60.182,55 (1) o 51 .287,44 (2) o 

uo 12102 525.000,00 490 446.464,49 493 
27.320,08(1) o 17.351,43 (2) o 

SUBTOTAL 2.296.690,49 5.707 2.007.458,99 3.166 
4224 - Assistência Jurídica a Pessoas 
Carentes 

Produto: pessoas assistidas (unidade) 

uo 12101 8.181 .348,05 45.817 8.177.57 4,23 47.430 
1.831 .093,35(1) o 1.724.433,38 (2) o 

uo 12102 98.996,00 250 98.996,00 463 
24.655,85 (1) o 12.486,66(2) o 

SUBTOTAL 10.136.093,25 46.067 10.013.490,27 47.893 

4257 - Julgamento de Causas na 
Justiça Federal 
Produto: processo julgado (unidade) 

uo 12101 
803.449.27 4,66 646.513 801 .766.829,55 554.149 

25.787.529,97(1) o 23.305.884,03 (2) o 
uo 12102 198.519.848,00 63.795 197.626.926,18 94.661 

7.153.868,35 (1) o 6.120.478,79 (2) o 
SUBTOTAL 1.034.910.520,98 710.308 1.028.820.118,55 648.810 

TOTAL 1.124.682.621,72 1.117 .428. 799,53 

1 - Restos a pagar de 2006 inscritos (processados e não processados). 

2 - Restos a pagar de 2006 pagos em 2007 

Fontes: dados orçamentários e financeiros: Siafi Gerencial - dez/07; metas: SECOR!TRF1 
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2004- Assistência Médica e Odontológica 

Em cumprimento ao art. 230 da Lei 8.112/80, de 11.12.1990, com redação dada pela 

Lei 9.527, de 10.12.1997, foi alocada dotação visando a assegurar saúde fís ica e mental , bem como 

melhor desempenho funcional e aumento da qualidade e capacidade laborativa a magistrados, 

servidores e dependentes, mediante a prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica, 

psicológica e farmacêutica. 

201 O - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes 

Em cumprimento à Constituição Federal e à Lei 8.069/90, a atividade proporcionou a 

assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores, na faixa etária até os seis anos de idade, em 

creches e pré-escolas, bem como aos excepcionais cujo desenvolvimento corresponda à idade 

mental relativa à faixa etária estabelecida, tendo como conseqüência a tranqüilidade do servidor, 

influenciando, assim, diretamente a qualidade do trabalho. 

2011 -Auxílio-Transporte aos Servidores 

Em atendimento à Medida Provisória 2.165-36, de 23/08/2001, e às Resoluções CJF 

213, de 30/09/1999, e 272, de 17/09/2002, foram empregados recursos objetivando promover 

condições favoráveis ao deslocamento dos servidores de suas residências até o local de trabalho e 

respectivo retorno, na forma de custeio de parte de suas despesas com transporte, refletindo na 

assiduidade e, por conseguinte, na execução de suas tarefas diárias e no funcionamento ininterrupto 

da Justiça Federal. 

2012- Auxílio-Alimentação aos Servidores 

Em atendimento ao art. 22 da Lei 8.460, de 17/09/1992, com redação dada pela Lei 

9.527, de 10/12/1997, foram aplicados recursos com o objetivo de assegurar o benefício na forma de 

pecúnia, minimizando os custos com alimentação, com reflexos positivos na qualidade de vida e na 

produtividade dos servidores. 

4091 -Capacitação de Recursos Humanos 

A dotação orçamentária visou a promover, de forma integrada, a qualificação de 

pessoal, mediante ações de capacitação, envolvendo as áreas jurídica, administrativa, 

comportamental e de tecnologia da informação, de modo a obter melhor desempenho, incremento da 

produtividade e satisfação profissional , com conseqüente melhoria e eficiência dos serviços públicos. 

No Quadro 7, segue, a título de exemplo, relação de eventos relevantes para as 

Unidades, em que houve gastos com inscrições, diárias e passagens. 
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Quadro 7: EVENTOS DE CAPACITAÇÃO 

TRF-18 Região 
• Curso de Direito Penal 
• Orçamento Públ ico - Elaboração da Proposta Orçamentária e Execução do PPA, LDO, Lei 

Orçamentária 
• Ordenador de Despesa, Responsabilidade Fiscal e Contratos Administrativos 
• Licitações e Contratos Sob a Otica do TCU 
• Gerenciamento de Projetos 
• Atualização em Legislação de Pessoal Civil 
• Implantação de Help Desk com Fundamentos 
• Curso de Armamento e Tiro para Seguranças 
• Atualização em Direito Penal 
• Seminário Nacional "Contratos, Convênios e Outras Formas de Parcerias da Administração 

Pública 
• 11 Fórum Brasileiro de Controle Interno e Auditoria da Administração Pública 
• Workshop - Os 7 Hábitos dos Gestores Altamente Eficazes 
• Curso de Licitações e Contratos - Módulo: Obras e Serviços de Engenharia 
• Palestra de Direito Administrativo 
• Curso de Direito Processual Penal. Módulo: Legislação Especial -Questões Processuais 
• Curso de Direito Tributário 
• Curso de Alteração de Alteração Código de Processo Civil 
• 1° Seminário Nacional de Direito Administrativo Discipl inar 
• Curso de Licitações e Contratos. Módulo: Contratos e Convênios Administrativos 
• Curso de Gramática Aplicada à Redação Oficial. Módulo I 
• Palestra sobre Gerenciamento de Projetos 

Seção Judiciária do Estado do Acre 
• Curso de Direito Constitucional 
• Curso sobre Mandado de Segurança 
• Curso sobre Ação de Improbidade 
• Curso de Direito Penal 
• Curso sobre os Juizados Especiais Federais Cíveis e Criminais 
• Curso sobre a Lei 8.112/90 e Legislação Correlata 
• Curso Prático de Legislação de Pessoal 
• XXII CBBD - Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da 

Informação 
Seção Judiciária do Estado do Amapá ~ 

• Ciclo de Palestras Jurídicas 
• Palestra: Democratização da Linguagem Jurídica e o acesso a Jurisdição 
• Lei de Licitações: Lei 8.666/93- O Processo e o Procedimento da Licitação 
• Encontro dos Diretores de Foro e dos Dirigentes Gerais da JF 
• Curso de Atualização em Direito Processual Civil 
• Capacitação Gerencial para o Gestor Público 
• Direito Constitucional 
• A Nova Previdência para os servidores públicos 

Seção Judiciária do Estado do Amazonas 
• Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação e 

Workshop 
• Prática de Elaboração e Acompanhamento de Relatórios de Gastos Públicos 
• Prestação de Contas, Tomada de Contas e Tomada de Contas Especial 
• I Seminário sobre Conciliação nos JEFs na 13 Região 
• Fórum da Justiça Federal sobre Eficácia na Aplicação de Recursos Públ icos e 

Responsabilidade Ambiental 
• Curso Especial de Treinamento em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro 
• 83 Mostra Nacional de Trabalhos da Qualidade do Judiciário - Estratégia e Gestão 
• Gestão dos Contratos Administrativos - Aspectos Jurídicos 
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Quadro 7: EVENTOS DE CAPACITAÇÃO 

Seção Judiciária do Estado da Bahia 
• Curso de Direito de Administrativo 
• Curso de Direito Ambiental 
• Curso Direito Civil 
• Curso de Direito Constitucional 
• Curso de Direito Penal 
• Curso de Direito Previdenciário 
• Curso de Direito Processual Civil 

• Curso de Direito Processual Penal 
Seção Judiciária do Estado do Distrito Federal 

• Curso de Direito Tributário 
• Curso de Direção Defensiva e Evasiva e Preventiva 
• IV Conferência Internacional de Integração de Sistemas 
• Seminário Internacional de Contabilidade Pública 
• Novas Reformas do CPC - Execução 
• Curso de Pregão Eletrônico 
• Curso Combinado de Direito Civil e Processual Civil 
• Direito Penal e Processo Penal 

Seção Judiciária do Estado de Goiás ~ ' 
• Treinamento para Processos Virtuais 
• Teoria e Prática de Direito Processual Penal 
• Curso Integrado de Execução Orçamentária,Contábil e Financeira 
• Curso Master em Previdência Social 
• Curso de Direito Previdenciário 
• Treinamento de Pregoeiro 
• Treinamento em Contratos Administrativos 
• Treinamento Sistema do INSS 

Seção Judiciária do Estado do Maranhão ~ • .. 
• Atualização Previdenciária 
• Curso de Pregão: Presencial e Eletrônico 
• Seminário: O Contexto Jurídico e Técnico das Licitações para Obras e Serviços de 

Engenharia 
• Gestão de Contratos 
• Simpósio: comissões de licitação, Qregoeiros e equipes de apoio 
• Desenvolvendo Habilidades Gerenciais 
• I Congresso Internacional Rede LFG e IPAN Crime, Justiça e Violência 
• Curso sobre Improbidade Administrativa 

Seção Judiciária do Estado do Mato Grosso 
• 1° Seminário de Gestão da Informação Jurídica em Brasília -DF 
• Curso de Elaboração de Cálculos Previdenciários 
• Treinamento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro 
• Encontro Regional das Areas de Desenvolvimento de RH 
• Workshop sobre sistemas de documentos e processos Eletrônicos 
• I Seminário sobre Conciliação nos JEFs 
• Curso de Língua Portuguesa com ênfase em Redação Forense 
• Curso de capacitação sobre a Nova Reforma do CPC 
• Curso de Direito e Cálculo Previdenciário 

Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais 
• 11 Encontro de Assessores de Comunicação da Justiça Federal 
• Treinamento sobre as rotinas e procedimentos do JEF 
• Seminário sobre Técnicas de Conciliação 
• Seminário Teoria e Prática no Direito Penal 
• Reajuste, Revisão e Alteração de Contratos Administrativos 
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Quadro 7: EVENTOS DE CAPACITAÇÃO 

• Treinamento para Aqentes de Sequrança 
• Curso de Direito Constitucional e Hermenêutica- Turma I e 11 
• Treinamento sobre Liderança e Gestão de Pessoas 

Seção Judiciária do Estado do Pará 
• Licitações e Contratação Direta sem Licitação 
• Questões Relevantes e Atuais sobre Servidores Públicos 
• Seminário sobre Previdência Complementar para Servidor Público 
• Fórum da JF sobre Eficiência na Aplicação de Recursos Públicos e Responsabilidade 

Ambiental 
• Contratação na Administracão Pública: Elaboração do Projeto Básico e Termo de Referência 
• Sistema Nacional de Cálculos Judiciais- SNCJ 
• Implantação de Sistema de Gravação nas Salas de Audiência 
• Capacitação para os Aqentes de Sequrança 

Seção Judiciária do Estado do Piauí 
• 11 Encontro Nacional dos Assessores de Comunicação da Justiça Federal 
• Simpósio - Comissões de Licitação, Pregoeiros, Equipes de Apoio e Comissão de 

Recebimento do Objeto e Gestor Contratual 
• V Simpósio de Direito Previdenciário 
• Prática do Processo Administrativo Disciplinar, Sindicância, Inquérito e Técnicas de 

Entrevista 
• IV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas 
• IX Encontro de Juízes Federais- Alterações na Leqislação Processual Civil 
• I Congresso de Direito Ambiental do Mercosul 
• I Congresso Piauiense de Licitações, Contratos e Convênios Administrativos 

Seção Judiciária do Estado de Rondônia ~· 

• V Simpósio de Direito Previdenciário 
• XI Encontro Nacional de Cerimonial do Judiciário e Ministério Público 
• Projeto Básico, Executivo e Orçamentário para Licitação de Contratação de Obras e 

Serviços de Enqenharia 
• Aposentadorias e Pensões no Serviço Público-Reforma da Previdência 
• Licitações e Contratos 
• 1 o Conaresso Norte-Nordeste de Licitações e Contratações Públicas 
• Jornada de Estudo de Direito Administrativo 
• IX Encontro de Juízes Federais- Alterações na Leqislação Processual Civil 

Seção Judiciária do Estado de Roraima 
• Curso As recentes reformas do Direito Processual Civil 
• Curso Controle da Administracão Pública 
• Seminário de Direito Administrativo, Constitucional e Tributário 
• I Seminário Internacional de Contabilidade Pública 
• I Semana Jurídica da Secão Judiciária de Roraima 
• Noções Básicas e Conceitos Fundamentais dos Principais Institutos do Direito Tributário e 

Processual Tributário 
• 1 o Ciclo de Palestras - Desafios da Justiça Federal e da Perícia Criminal Federal na 

Persecucão Penal 
• Prática de Serviços de Secretaria de Vara 

Seção Judiciária do Estado do Tocantins ·•. 

• Medidas Cautelares e Antecipatórias 
• Inovações no Direito Processual Civil 
• I Ciclo de Palestras da Justiça Federal 
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4224- Assistência Jurídica a Pessoas Carentes 

Em cumprimento ao disposto no art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a 

ação visou a proporcionar a tutela da prestação jurisdicional à população carente, envolvendo o 

pagamento de honorários a advogados dativos, peritos, intérpretes e curadores especiais nomeados 

para prestação de assistência jurídica a pessoas carentes . 

~ 
4257 -Julgamento de Causas 

Os recursos alocados na ação foram utilizados com o objetivo de assegurar as 

condições necessárias à manutenção e ao funcionamento dos serviços desenvolvidos nas áreas 

administrativa e judiciária, garantindo a continuidade da prestação dos serviços aos jurisdicionados. 

Assim, realizaram-se despesas com a manutenção de serviços essenciais e 

aquisição de materiais de consumo e permanentes, bem como com a realização de reformas e 

adaptações das dependências das Unidades, contribuindo para o aperfeiçoamento da atividade 

jurisdicional. 

Os recursos consignados nessa atividade foram aplicados, ainda, no pagamento da 

remuneração de magistrados e servidores. 

A seguir, no Quadro 8, as despesas real izadas na ação 4257 - Julgamento de 

Causas, por categoria. 

Quadro 8: DESPESAS AÇAO JULGAMENTO DE CAUSAS 

TIPO DE DESPESA % 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 83,82% 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14,13% 

INVESTIMENTOS 2,06% 

TOTAL 100,00% 

A.2 PROJETOS 

Quadro 9- Projetos do Programa 0569- Prestação Jurisdicional na Justiça Federal 

DOTAÇÃO AUTORIZADA EXECUÇÃO 

AÇÃO: PROJETO 

Orçamentária Física Financeira Física 

1 038 - Construção do Edifício-Sede da 
Justiça Federal em Imperatriz - MA 

Produto: sede construída com 3.815 m2 
27,62% 25,64% 

(% de execução f ísica) 
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Quadro 9 - Projetos do Programa 0569 - Prestação Jurisdicional na Justiça Federal 

DOTAÇÃO AUTORIZADA EXECUÇÃO 

AÇÃO: PROJETO 

Orçamentária Física Financeira Física 

uo 12101 1.500.000,00 1.392.41 O, 78 

1.017.527, 78 (1) 38.016,1 o (2) 

SUBTOTAL 2.517.527,78 1.430.426,88 

10AQ - Construção de Edifício-Sede da 
Justiça Federal em Rondonópolis - MT 
Produto: sede construída com 1.250 m2 

(% de execução física) 
18,71% 18,71 % 

uo 12101 439.587,00 439.586,80 

1.100.000,00 (1) 1.100.000,00 (2) 

SUBTOTAL 1.539.587,00 1.539.586,80 

1136 - Modernização de instalações da 
Justiça Federal 
Produto: instalação modernizada 25 28 
(unidade) 

uo 12101 3.648.605,17 3.522 .1 90,70 

3.694.686,05 (1) 3.645.901 ,52 (2) 

uo 12102 1.889.177,00 1 1.889.1 76,92 3 

2.400.523,82 (1) 2.398.716,89 (2) 

SUBTOTAL 11.632.992,04 11 .455.986,03 

1140 - Aquisição do Anexo da Justiça 
Federal em São Luís - MA 

Produto: anexo adquirido (unidade) 1 - -

uo 12102 1.300.000,00 -
SUBTOTAL 1.300.000,00 -

11 HX - Construção do Edifício-Sede da 
Justiça Federal em Vitória da Conquista -
BA 

Produto: sede construída com 2.190m2 (% 14,27% 3,32% 
de execução física) 

uo 12101 500.000,00 116.435,80 

SUBTOTAL 500.000,00 116.435,80 
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Quadro 9- Projetos do Programa 0569- Prestação Jurisdicional na Justiça Federal 

DOTAÇÃO AUTORIZADA EXECUÇÃO 

AÇÃO: PROJETO 

Orçamentária Física Financeira Física 

1113 - Construção do Edifício-Sede da 
Justiça Federal em Caxias- MA 

Produto: sede construída com 1.235 m2 

10,86% 10,28% 
(% de execução física) 

uo 12101 228.000,00 215.890,51 
691.979,88 (1) 691.979,88 (2) 

SUBTOTAL 919.979,88 907.870,39 

11 RV - Construção do Edifício-Sede do 
Tribunal 
Produto: sede construída com 120.000 m2 5,37% 5,37% 

uo 12102 26.790.655,00 26.790.655,00 

6.652.000,00 (1) 6.652.000,00 (2) 

SUBTOTAL 33.442.655,00 33.442.655,00 

11 RP - Construção do Edifício-Sede da 
Justiça Federal em Uberaba- MG 

Produto: sede construída com 5.635 m2 

(% de execução física) 32,98% 32,98% 

uo 12101 
2.500.000,00 2.500.000,00 

3.043.134,44 (1) 3.043.134,44 (2) 

SUBTOTAL 
5.543.134,44 5.543.134,44 

1A59 - Construção do Edifício-Sede da 
Justiça Federal em Passos - MG 

Produto: sede construída com 2.190m2 (% 
de execução física) 0,86% 0,04% 

uo 12101 
30.000,00 1.409,40 

SUBTOTAL 
30.000,00 1.409,40 

3755- Implantação de Varas Federais 

Produto: vara federal instalada (unidades) - -
uo 12101 

950.000,00 949.246,94 

SUBTOTAL 
950.000,00 949.246,94 
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Quadro 9- Projetos do Programa 0569- Prestação Jurisdicional na Justiça Federal 

DOTAÇÃO AUTORIZADA EXECUÇÃO 

AÇÃO: PROJETO 

Orçamentária Física Financeira Física 

3757- Implantação de Sistema Integrado 
de Gestão de Informação Jurisdicional na 
Justiça Federal - E-Jus 
Produto: sistema implantado 

4,50% 4,36% 
(% de execução física) 

uo 12101 8.607.971,00 8.335.633,22 

8.223.231,37 (1) 8.223.231 ,37 (2) 

SUBTOTAL 16.831.202,37 16.558.864,59 

7235 - Construção do Edifício-Sede da 
Justiça Federal em Juiz de Fora- MG 

Produto: Sede construída com 5.764 m2 

39,56% 39,56% 
(% de execução física) 

uo 12101 3.850.000,00 3.850.000,00 

3.782.959,01 (1) 3.782.959,01 

SUBTOTAL 7.632.959,01 7.632.959,01 

7241 - Construção do Edifício-Sede da 
Seção Judiciária em Cuiabá-MT. 

Produto: sede construída com 9.018 m2 

- -(% de execução física) 

uo 12102 - -

646.995,03 (1) 623.449,05 (2) 

SUBTOTAL 646.995,03 623.449,05 
7345 - Construção do Edifício-Sede da 

Seção Judiciária em Teresina-PI. 

Produto: sede construída com 15.838 m2 

- -
(% de execução física) 

uo 12101 - -

145.014,00 (1) 142.580,00 (2) 

SUBTOTAL 145.014,00 142.580,00 

7950 - Construção do Edifício-Anexo da 
Justiça Federal em Manaus - AM 

Produto: sede construída com 4.838 m2 

27,12% 27,12% 
(% de execução física) 

uo 12101 2.500.000,00 2.500.000,00 

585.000,00 (1) 260.073,86 (2) 

SUBTOTAL 3.085.000,00 2.760.073,86 
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Quadro 9 - Projetos do Programa 0569 - Prestação Jurisdicional na Justiça Federal 

DOTAÇÃO AUTORIZADA EXECUÇÃO 

AÇÃO: PROJETO 
Orçamentária Física Financeira Física 

7952 - Construção do Edifício - Sede 11 
da Justiça Federal em Salvador-BA. 
Produto: edifício construído com 8.093 m2 

- -
(% de execução física) 

uo 12101 - -

299.517,31 (1) 106.817,41 (2) 

SUBTOTAL 299.517,31 106.817,41 

7E40 - Construção do Edifício-Sede da 
Justiça Federal em Picos - Pl. 
Produto: 

Produto: sede construída com 2.190 m2 

5,71 % -
(% de execução física) 

-uo 12101 200.000,00 

SUBTOTAL 200.000,00 -

7E41 - Construção do Edifício-Sede da 
Justiça Federal em Guanambi - BA. 

Produto: edifício construído com 2.190 m2 5,14% 0,21 % 
(% de execução fís ica) 

uo 12101 180.000,00 87.642,15 

SUBTOTAL 180.000,00 87.642,15 

7E42 - Construção do Edifício-Sede da 
Justiça Federal em Paulo Afonso- BA 

Produto: sede construída com 2.190 m2 2,85% -
(% de execução física) 

uo 12101 100.000,00 -

SUBTOTAL 100.000,00 -

7E43 - Construção do Edifício-Sede da 
Justiça Federal em Aparecida de Goiânia 
-GO 

Produto: sede construída com 2.1 90m2 

5,71 % -
(% de execução física) 

uo 12101 200.000,00 -
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Quadro 9 - Projetos do Programa 0569 - Prestação Jurisdicional na Justiça Federal 

DOTAÇÃO AUTORIZADA EXECUÇÃO 

AÇÃO: PROJETO 
Orçamentária Física Financeira Física 

SUBTOTAL 200.000,00 -

7E44 - Construção do Edifício-Sede da 
Justiça Federal em Cáceres - MT 

Produto: sede construída com 1.000m2 
11 ,76% 11,76% 

(% de execução física) 

uo 12101 200.000,00 200.000,00 

SUBTOTAL 200.000,00 200.000,00 

7E45 - Construção do Edifício-Sede da 
Justiça Federal em São Sebastião do 
Paraíso-MG. 

Produto: sede constru ída com 2.190m2 
0,86% 0,03% 

(% de execução física) 

uo 12101 30.000,00 1.020,60 

SUBTOTAL 30.000,00 1.020,60 

TOTAL 87.926.563,86 83.500.158,35 

Notas: 

1 -Restos a pagar de 2006 inscritos (processados e não processados). 

2- Restos a pagar de 2006 pagos em 2007. 

Fontes: dados orçamentários e financeiros : Siafi Gerencial - dez/07; metas: SECOR!TRF-1 3 REGIÃO 

1038- Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Imperatriz- MA 

A execução dos créditos disponibilizados nesse projeto teve como finalidade a 

continuidade da implantação de espaço físico e instalações, a fim de otimizar o funcionamento dos 

serviços administrativos e judiciários da Justiça Federal na cidade de Imperatriz/MA. 

No exercício de 2007, relacionado à Construção do Edifício-sede da Subseção 

Judiciária de Imperatriz, foi observado o que segue: houve problemas com relação à finalização do 

empreendimento, e muito embora tenham sido tomadas providências por parte da Seccional do 

Maranhão, quanto à cobrança da empresa contratada, a obra foi paralisada em definitivo, acarretando 

na rescisão do contrato 23/2004 e na aplicação de penalidades. Novas providências foram 

implementadas, ou seja, a publicação de novo edital e a realização de procedimento licitatório, após a 

concessão do Crédito Especial concedido no valor de R$ 1.500.000,00, culminando com a assinatura 
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em 19/12/2007 do contrato 25/2007 com a Construtora F. Ramalho Ltda, para conclusão da obra, 

cujos trabalhos foram iniciados em 2008. 

Assim, em função do exposto é que houve o descompasso entre as metas fixada e 

atingida. Cumpre esclarecer, ainda, que foi inscrito em restos a pagar o valor de R$ 1.392.410,78, o 

que corresponde a 92,83%, do montante do Crédito Especial concedido no orçamento de 2007, como 

informado acima. 

10AQ- Construção de Edifício-Sede de Seção Judiciária- Rondonópolis- MT 

A obra teve início somente em abril de 2007, em virtude da demanda apresentada 

pela Prefeitura de Rondonópolis, doadora do terreno, que solicitou a transferência do local da obra 

para outro terreno. 

Dessa forma, em 2007, utilizando-se os restos a pagar inscritos em 2006, foram 

executados os serviços de instalação do canteiro, ligações provisórias, limpeza do terreno, topografia 

e movimento de terra, tapumes, fundações, estruturas de concreto e lajes, impermeabilizações, entre 

outros serviços. 

A dotação orçamentária de 2007 foi inscrita em restos a pagar, para garantia da 

continuidade da execução da obra em 2008. 

1136- Modernização de Instalações da Justiça Federal na 13 Região 

Os recursos investidos nesse projeto destinaram-se a modernizar as instalações das 

Seções Judiciárias da Primeira Região, por intermédio da realização de reformas e adaptações de 

imóveis, visando a proporcionar condições físicas adequadas ao bom funcionamento dos serviços 

judiciários. 

Os órgãos beneficiaram-se com recursos desse projeto, conforme Quadro 1 0: 

Quadro 10: Execução do Programa Modernização de Instalações da JF 1a Região 

UG Executora Despesa Realizada 

090002 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU- AM 158.389,37 
090003 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU- PA 456.478,43 
090004 JUSTiCA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MA 382.472,24 
090005 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Pl 186.998,74 
090012 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - BA 823.565,77 
090013 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG 64.682,00 
090021 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MT 132.333,67 
090022 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO 10.171 ,77 
090023 JUSTI(;A FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF 159.019,00 
090024 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AC 850,82 
090025 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU- RO 112.418,64 
090027 SECRETARIA DO T.R.F. DA 13 REGIAO 1.889.176,92 
090037 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AP 316.695,71 
090038 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU- TO 309.127,99 
090039 JUSTIC A FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU- RR 408.986,55 

Total: 5.411.367,62 
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1140- Aquisição do Anexo da Justiça Federal em São Luís- MA 

Esse projeto refere-se a crédito adicional especial aberto com recursos provenientes 

de convênio firmado entre o TRF- 13 Região e o Banco do Brasil , visando à aquisição de imóvel para 

a Seção Judiciária do Maranhão. 

A dotação não foi utilizada no exercício de 2007, pois não foi possível adquirir o 

imóvel, em razão de necessidade de alteração do referido convênio mediante termo aditivo. O créd ito 

especial será reaberto em 2008 para que a aquisição possa se concretizar. 

11 HX- Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Vitória da Conquista- BA 

Os recursos alocados no projeto foram utilizados para contratação de empresa para 

real ização de sondagem e levantamento planialtimétrico no terreno, bem como os serviços de 

elaboração de estudos e projetos para construção da sede da Subseção Judiciária. 

1113- Construção de Edifício-Sede de Seção Judiciária- Caxias- MA 

O crédito alocado para esse projeto tem a finalidade de concluir a implantação de 

espaço físico e instalações a fim de viabilizar o funcionamento dos serviços administrativos e 

judiciários da Justiça Federal na cidade de Caxias/MA. 

No exercício de 2007, em relação à Construção do Edifício-sede da Subseção 

Judiciária de Caxias, foram observadas pendências, no que se refere à finalização do projeto por 

parte da empresa construtora e quanto à entrega de alguns materiais e conclusão de pequenos 

serviços. A finalização da obra foi agravada, também , pelo fato de que há providências a serem 

tomadas pelos Governos Municipal e Estadual em relação ao Projeto "Cidade do Judiciário" (infra

estrutura etc.). 

Em vista da assinatura do Décimo Termo Aditivo ao contrato 34/2005 em função de 

acréscimos de itens e reajuste, foi conced ido crédito adicional no valor de R$ 228.000,00 para 

finalização do empreendimento, esclarecendo que 94,69% desse valor foram inscritos em restos a 

pagar no encerramento de 2007, o que justifica o descompasso entre as metas fixada e atingida. 

11 RV- Construção do Edifício-Sede do Tribunal 

A dotação consignada no orçamento de 2007 destinou-se a dar início à construção 

do Edifício-Sede do TRF 1 a Região, orçada, inicialmente, no valor global de R$ 4 79. 772.654,12. O 

primeiro procedimento licitatório para a realização da obra foi cancelado, e, após nova licitação, foi 

firmado o Contrato 58/2007, em 21 /12/2007, com o Consórcio Nova Sede do TRF- formado pelas 

empresas Via Engenharia S/A, Construtora OAS Ltda e Construções e Comércio Camargo Corrêa 

S/A - , para executar a construção, no prazo de 02.01.08 a 31.12.12. 

As atividades previstas na primeira etapa foram: execução dos serviços de 

levantamentos topográficos; início dos serviços de construções provisórias de canteiro de obras; 
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início das ligações provisórias de água/esgoto, energia, telecomunicações; execução de serviços de 

proteção com tapumes e sinalização da obra; execução de serviços de locação de obras; serviços de 

limpeza e preparo da área para início da terraplenagem; início dos serviços de terraplenagem. 

11 RP- Construção de Edifício-Sede de Seção Judiciária- Uberaba- MG 

Os recursos executados neste projeto destinaram-se à contratação de empresas para 

construção de parte da 1 a etapa da nova sede da Subseção Judiciária de Uberaba e para 

acompanhamento e fiscalização da referida obra. 

A obra foi contratada inicialmente por R$ 7.858.536,32, no entanto, em virtude do 

acréscimo produzido pelo 1° Termo Aditivo, firmado em 2007, totalizaR$ 8.020.946,67. 

A construção encontra-se em andamento, porém apresenta atraso em relação ao 

cronograma físico-financeiro. Há compromisso da empresa construtora em resgatar o atraso e 

retomar os serviços para que a obra seja inaugurada na data prevista. 

Convém esclarecer que 84,08% dos créditos autorizados no exercício de 2007, ou 

seja, R$ 2.102.105,98 foram inscritos em restos a pagar. 

1A59- Construção do Edifício Sede da Justiça Federal em Passos- MG 

Os créditos dessa ação foram usados, parcialmente, para realização de levantamento 

topográfico no terreno onde será construída a sede da Subseção Judiciária de Passos. 

3755 -Implantação de Varas Federais 

A ação destinou-se a proporcionar melhor estrutura às 59 varas federais criadas pela 

Lei 1 O. 772/2003. O valor foi investido em tecnologia de ponta em informática com a aquisição de 

unidades robóticas de backup, sistema VOIP e leitoras óticas pelo TRF 1 a Região. 

3757 -Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional -e-JUS 
I 

A dotação autorizada no projeto e-JUS, em 2007, demíríõu-se ao desenvolvimento de 

programa de inclusão digital do Poder Judiciário e de implantação dos Juizados Especiais Virtuais. 

No Quadro 11 estão discriminados as atividades custeadas com os recursos dessa 

Ação. 

54 



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 13 REGIÃO 

Quadro 11: Projetos e-JUS 

Valor Valor % % 

Projeto Subprojeto 
Início/ 

Custo Total Executado Executado 
Execução Execução 

Término Física Física Até 2006 Em 2007 Até 2006 Em 2007 

1.1-
Aparelhamento 11 .810.000 698.999 91.11 8 0,71 % 0,09% 
dos Juizados 2005/2009 

Especiais 11.91 6.000 3.565.298 24.479 3,65% 0,03% 
Federais Virtuais 

1.2-
Informatização do 84.000 o 0,00% 0,00% 

Centro de 2004/2004 
Treinamento da 352.000 o 0,00% 0,00% 
Justiça Federal 

27.119.200 2.624.119 3.135.263 2,67% 3,19% 
1.3 - Justiça 

2004/2009 Federal Virtual 
17.160.000 2.361 .329 4.252.375 0,06% 4,57% 

1 - INCLUSÃO 
1.4-

Modernização 32.343.496 5.206.619 o 5,30% 0,00% 
DIGITAL NO Física e 2004/2009 

PODER Tecnológica dos 26.206.957 16.015.455 705.835 5,46% 0,76% 
JUDICIÁRIO CP Os 

1.5 - Ampliação e 19.136.562 2.662.686 120.543 2,71% 0,12% 
Modernização da 2004/2009 Rede de 

Comunicação 16.681 .699 6.558.503 o 1,16% 0,00% 

1.6-
Modernização e 660.000 155.453 0,16% 0,00% 

Atualização da 2004/2006 
Plataforma dos 

Sistemas o o 0,00% 0,00% 

Administrativos 

TOTAL Projeto 91.153.258 11.347.875 3.346.925 11 ,55% 3,41% 

Inclusão Digital 
72 .316.656 28.500.586 4.982.688 10,33% 5,36% 

2 -IMPLANTAÇÃO 2.1 - 1.631.000 o o 0,00% 0,00% 
DA JUSTIÇA Implantação de 2005/2008 

VIRTUAL Projeto Vídeo 
6.631 .000 o 6.020 0,00% 0,01 % Conferência 

TOTAL CORRENTE 92.784.258 11.347.875 3.346.925 11 ,55% 3,41 % 

TOTAL CAPITAL 78.947.656 28.500.586 4.988.708 30,64% 5,36% 

TOTAL GERAL 171 .731.914 39.848.461 8.335.633 20,83% 4,36% 
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7235- Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Juiz de Fora- MG 

Os recursos executados neste projeto destinaram-se à contratação de empresas para 

construção de parte da primeira etapa da nova sede da Subseção Judiciária de Juiz de Fora e para 

acompanhamento e fiscalização da referida obra. 

A obra foi contratada inicialmente por R$ 8.642.402,06, e, depois de acrescidos todos 

os termos aditivos firmados em 2007, totaliza o valor de R$ 9.268.951 ,97. A conclusão está prevista 

para o primeiro semestre de 2008, tendo em vista adiantamento do cronograma físico-financeiro. 

7241 -Construção de Edifício-Sede da Seção Judiciária em Cuiabá- MT 

Conclusão da infra-estrutura das instalações de automação predial. Recebimento 

Definitivo da obra em dezembro de 2007 e realizado o registro do edifício em Cartório. O pagamento 

remanescente foi efetuado à empresa, com os descontos devidos (multas, despesas com 

manutenção de bens pagos pela SJ, materiais não empregados na obra). 

7345- Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Teresina-PI 

Não houve empenho com créditos de 2007 neste projeto. A execução sob esta ação 

ocorreu com restos a pagar de 2006, consistindo no fornecimento e na instalação de equipamentos 

de áudio e vídeo para o auditório da sede da Seccional. Obra finalizada e inaugurada. 

7950- Ampliação do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Manaus 

Descentralização de recursos específicos para a ampliação do Prédio-Anexo I da 

Seção Judiciária do Estado do Amazonas, inscritos no PPA 2004-2007/Revisão 2007-2010, pelo valor 

global de R$ 9.218.920,00. 

A Concorrência Pública 001 /2006, para a realização da obra acima citada teve sua 

abertura em 30.1 0.06, e a homologação de seu resultado ocorreu somente em 26.12.06, em virtude 

da interposição de recursos pelas empresas licitantes em todas as fases do procedimento licitatório. 

Em vista disso, no exercício de 2006, só houve tempo hábil para a emissão do empenho, o que 

resultou na inscrição do valor de R$ 585.000,00 em restos a pagar, dos quais foram pagos R$ 

260.073,86 e R$ 324.926,14 foram anulados em decorrência da rescisão contratual. 

Ressaltam-se as seguintes ocorrências no andamento da obra neste exercício: a) a 

empresa contratada em 2006 iniciou a obra somente em abril de 2007, paralisando-a em junho do 

mesmo ano; b) a segunda empresa foi contratada em 31 /10/2007, reiniciando a obra em 

novembro/2007. 

Cumpre enfatizar, porém, que, em decorrência do grande porte da obra e da 

significativa soma dos recursos financeiros envolvidos, as medidas adotadas - tanto para a rescisão 

contratual com a primeira colocada na licitação, quanto para a contratação com o segundo licitante -

foram intensas e demoradas, o que explica o reduzido volume de serviços executados o 

56 



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 13 REGIÃO 

descumprimento do cronograma físico-financeiro, entre outros problemas que ensejaram a rescisão 

do contrato e o cancelamento de Restos a Pagar no valor de R$ 324.926,14. Com a contratação de 

nova empresa, a obra foi retomada e o novo canteiro de obras já está implantado. 

7952- Construção do Edifício 11 para a Justiça Federal em Salvador-BA 

A obtenção de espaço físico adequado ao funcionamento dos Juizados Especiais 

Federais na cidade de Salvador, objeto deste projeto, foi consumada com a inauguração no mês de 

abril de 2006 do prédio e, consequentemente, mudança das 5.3
, 9.3

, 15a, 21.3
, 22.a e 23.a varas para a 

sede própria dotada de melhores condições ambientais de atendimento aos jurisd icionados. 

Também foi instalada no novo prédio a Turma Recursal da Seção Judiciária da 

Bahia, incumbida de processar e julgar os recursos oriundos das decisões e Sentenças dos Juizados 

Especiais Federais Cíveis e Criminais de Salvador e das Subseções Judiciárias do interior do Estado, 

nos termos da Lei 10.259/2001. 

Apesar do recebimento, havia, ainda, alguns serviços a serem conclu ídos, tendo os 

respectivos créditos sido inscritos em restos a pagar em 2006 para liquidação e pagamento em 2007. 

Uma vez liquidados parcialmente a Administração pagou o equivalente a 35% dos 

créditos inscritos em restos a pagar em 2006. Os serviços não conclu ídos foram objeto de medidas 

punitivas nos termos contratuais. 

Em 2007, não houve liberação de crédito nesse projeto. 

7E40- Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Picos - Pl 

Dotação orçamentária obtida por emendas parlamentares individuais para construção 

do Edifício-Sede de Picos/PI , a qual não foi utilizada pela Seccional, nem foi objeto de 

contingenciamento. 

7E41- Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Guanambi- BA 

Os recursos do projeto foram utilizados para contratação dos serviços de sondagem 

e levantamento planialtimétrico no terreno, bem como os serviços de elaboração de estudos e 

projetos para construção da sede da Subseção Judiciária. 

7E42- Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Paulo Afonso 

A meta de execução física de 2,85% não foi atingida, visto que o processo de doação 

do terreno destinado à construção ainda não foi finalizado. 
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7E43- Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Aparecida de Goiânia- GO 

Dotação orçamentária obtida por emendas parlamentares individuais para construção 

do Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Aparecida de Goiânia, a qual não foi utilizada pela 

Seccional, nem foi objeto de contingenciamento. 

7E44- Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cáceres- MT 

A licitação da obra de fundações e estrutura de concreto da Subseção de Cáceres foi 

concluída em dezembro de 2007. Os recursos disponibilizados foram inscritos em restos a pagar, 

para início da execução em 2008. 

7E45- Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em São Sebastião do Paraíso - MG 

Os créditos da ação foram executados parcialmente, para realização de levantamento 

topográfico em terreno onde será construída a sede da Subseção Judiciária de São Sebastião do 

Paraíso. 

A.3 OPERAÇÃO ESPECIAL 

R$ 1,00 

Quadro 12: Operação Especial do Programa 0569- Prestação Jurisdicional na Just iça Federal 

DOTAÇÃO AUTORIZADA EXECUÇÃO 
AÇÃO: OPERAÇÃO ESPECIAL 

Orçamentária Física Financeira Física 

09HB - Contribuição da União, de 

suas Autarquias e Fundações para o 

Custeio do Regime de Previdência 

dos Servidores Públicos Federais 

uo 12101 123.353.830,00 - 119.795.053,48 -
323.381,37 (1) 279.621 '16 (2) 

uo 12102 27.866.410,00 - 26.350.385,47 -
1.540,24 (1) 1.268,94 (2) 

TOTAL 151.545.161 ,61 146.426.329,05 -
Notas: 

1 -Restos a pagar de 2006 inscritos (processados e não processados). 

2- Restos a pagar de 2006 pagos em 2007. 

Fontes: dados orçamentários e financeiros: Siafi Gerencial- dez/07. 
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09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de 

Previdência dos Servidores Públicos Federais 

A aplicação dos recursos assegurou o pagamento da contribuição patronal para 

Plano de Seguridade Social do Servidor Público - PSSS, para custeio do regime próprio de 

previdência dos servidores públicos federais, nos termos do artigo 8° da Lei 10.887, de 18/06/2004. 

B) PROGRAMA 0089- Previdência de Inativos e Pensionistas da União 

Órgão Responsável: 33000 - Ministério da Previdência Social - ( MPS ) 

Tipo: Finalístico 

Objetivo: Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos 

servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes 

Público-alvo Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, 

dependentes e pensionistas 

Execução do Programa Autorizado Líquido (LOA 2007 Empenhado Liquidado + RP Pago: 

+Créditos Adicionais+ RP 2006: R$ 157.786.995,96 

R$ 158.101.282,37 

O indicador do programa é a taxa de comprometimento da receita líquida da União, o 

qual é acompanhado diretamente pelo Conselho da Justiça Federal, tendo em vista que o limite para 

observância da Lei de Responsabilidade Fiscal é único para o órgão Justiça Federal. 

Com as Emendas Constitucionais 20/1998 e 41 /2003 e com a Lei 9.717/98, novas 

regras foram definidas para organização da Previdência Pública, dando ênfase ao caráter contributivo 

e à necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial, observando-se a relação de 2/1 entre a 

contribuição do órgão empregador e a dos segurados e mantendo-se registros individualizados por 

códigos de receitas na contabilidade das unidades executoras. 

O programa possui única operação especial , a 0396- Pagamento de Aposentadorias 

e Pensões. 

B.1 OPERAÇÃO ESPECIAL 

R$1 ,00 

Quadro 13: Operação Especial do Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da 
União 

AÇÃO: OPERAÇÕES ESPECIAIS 
Dotação Autorizada Execução 

Orçamentária Física Financeira Física 

0396 - Pagamento de 

Aposentadorias e Pensões 

Meta: Pessoa Beneficiada (unidade) 

uo 12101 141.710.808,00 827 141.614.595,64 830 
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Quadro 13: Operação Especial do Programa 0089- Previdência de Inativos e Pensionistas da 
União 

AÇÃO: OPERAÇÕES ESPECIAIS 
Dotação Autorizada Execução 

Orçamentária Física Financeira Física 

1.119.148,95 111 1.070. 764,23 (2) 

uo 12102 15.172.402,00 88 15.002.712,67 90 

98.923,42 (1) 98.923,42 

TOTAL 158.101.282,37 157.786.995,96 

Observação: 

1- Restos a pagar inscritos em 2006. 

2- Restos a pagar pagos em 2007. 
.. 

Fontes: dados orçamentanos e f1nance1ros: S1af1 Gerenc1al - dez/07; metas: SECOR/TRF-1 3 

REGIÃO 

0396 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões 

A aplicação dos recursos assegurou a manutenção sócio-econômica a que 

legalmente fazem jus os servidores inativos e pensionistas civis da Justiça Federal da Primeira 

Região. 

C) PROGRAMA 0901 - Cumprimento de Sentenças Judiciais 

Consoante o PPA, o programa 0901 - Cumprimento de Sentenças Judiciais tem 

como finalidade o pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgado, em que são 

sucumbentes a União, suas Autarquias e Fundações Públicas. Os beneficiários, apesar de não 

estarem definidos formalmente no PPA, são os cidadãos que buscaram a tutela da Justiça Federal e 

tiveram decisões favoráveis aos seus pleitos. 

Salienta-se, ainda, que a programação autorizada no programa 0901 não integra o 

Plano Plurianual 2004-2007 nem há indicador definido para aferição de sua execução. 

Em 2007, o programa Cumprimento de Sentenças Judiciais contemplou as seguintes 

operações especiais : 

a) a operação 0005 cuja finalidade é cumprir as sentenças judiciais transitadas em 

julgados, na forma de precatórios. 

b} a operação 0625 que se destina ao pagamento de sentenças judiciais transitadas 

em julgado, por meio de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) emitidas pelos 

Juizados Especiais Federais. 

Convém destacar que à dotação consignada na Unidade Orçamentária 12102- TRF 

1a Região, somaram-se os créditos recebidos na forma de destaque, para pagamento de precatórios 

de autarquias e fundações públicas federais, em cumprimento ao art. 28 da Lei 11.439/2006 ( LDO). 
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A execução dos processos de natureza alimentícia e demais naturezas somente foi 

efetivada em março/2007 em decorrência do déficit de caixa do Governo Federal, conforme 

cronograma de pagamento acertado entre a SOF/MPOG e o Conselho de Justiça Federal. 

Em 2007, iniciaram-se os pagamentos dos precatórios e requisições de pequeno 

Valor na Unidade Gestora especificamente criada para este fim (UG 090049). Somente os precatórios 

parcelados autuados em anos anteriores foram pagos na UG 090027, dada a impossibilidade de 

migração do banco de dados do SIAFI para a nova UG. 

Para o pagamento integral dos precatórios de responsabilidade da Fundação 

Nacional do Índio - FUNAI e Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS foram 

utilizados créditos orçamentários da União, objetivando a não paralisação dos pagamentos, em 

decorrência da obediência do preceito constitucional em relação ao direito de precedência. 

Posteriormente, a inversão orçamentária foi regularizada mediante solicitação de créditos 

orçamentários adicionais. 

Em alguns meses, as dotações orçamentárias para pagamento das RPVs e do GND 

5 (Inversões Financeiras) da União foram insuficientes. Dessa forma, houve inversão na execução no 

que se refere ao GND 3 (Outras Despesas Correntes), sendo corrigida, logo que os créd itos 

suplementares foram disponibil izados ao Tribunal. A insuficiência permanente ocorreu em relação às 

requisições de responsabilidade do Fundo do Regime Geral da Previdência Social. 

C.1 OPERAÇÃO ESPECIAL 

R$1,00 

Quadro 14: Operação Especial do Programa 0901- Cumprimento de Sentenças Judiciais 

AÇÃO: OPERAÇÕES ESPECIAIS 
Dotação Autorizada Execução 

Orçamentária Física Financeira Física 

0005 - Cumprimento de Sentença 

Judicial Transitada em Julgado 

(Precatórios) devida pela União, 

Autarquias e Fundações Públicas 

uo 12102 586.900.198,00 - 585.901.640,49 -

326.608,25 (1) -

OUTRAS UOs 278.045.61 1 ,00 277.596.410,37 

1 06.725,80 \f -

SUBTOTAL 865.379.143,05 863.498.050,86 

0625 - Cumprimento de Sentença 

Judicial Transitada de Pequeno Valor 

devida pela União, Autarquias e 

Fundações Públicas 
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Quadro 14: Operação Especial do Programa 0901- Cumprimento de Sentenças Judiciais 

AÇÃO: OPERAÇÕES ESPECIAIS 
Dotação Autorizada Execução 

Orçamentária Física Financeira Física 

uo 12102 346.302.732,00 - 346.302.732,00 

39.136.983,73 (1) 24.178.679,85 (2) 

OUTRAS UOs 551.300.000,00 551 .300.000,00 

45.227.249,91 (1) 45.099.954,63 (2) 

SUBTOTAL 981.966.965,64 966.881.366,48 

TOTAL GERAL 1.847.346.1 08,69 1.830.379.417,34 

Observação: 

1 - Restos a pagar inscritos em 2006 

2 - Restos a pagar pagos em 2007 

Fontes: dados orçamentários e financeiros: Siafi Gerencial - dezl07 

0005- Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) 

A dotação orçamentária disponível assegurou o pagamento dos precatórios 

alimentícios e de outras naturezas incluídos na LOA de 2007. 

Os quantitativos de precatórios pagos pelo TRF-1 a Região são os constantes do 

Quadro 15. 

Quadro 15: PRECATÓRIOS PAGOS NO EXERCÍCIO DE 2007 

ATIVIDADE 
QUANTIDADE 

PROCESSOS BENEFICIÁRIOS 
Precatórios não-alimentares União de 2001 - 7a parcela 101 148 
Precatórios não-alimentares União de 2002 - 6a parcela 74 104 
Precatórios não-alimentares União de 2003 - 5a parcela 65 83 
Precatórios não-alimentares União de 2004 - 4a parcela 101 171 
Precatórios não-alimentares União de 2005 - 3a parcela 158 250 
Precatórios não-alimentares União de 2006 - 28 parcela 227 427 
Precatórios não-alimentares União de 2007 - 1 a parcela 383 1.352 
Precatórios alimentares União de 2007 798 3.380 
Precatórios não-alimentares Entidades de 2001 - 78 parcela 31 69 
Precatórios não-alimentares Entidades de 2002 - 6a parcela 26 34 
Precatórios não-alimentares Entidades de 2003 - 58 parcela 22 27 
Precatórios não-alimentares Entidades de 2004 - 43 Q_arcela 81 101 
Precatórios não-alimentares Entidades de 2005 - 3a parcela 83 119 
Precatórios não-alimentares Entidades de 2006 - 23 parcela 146 236 
Precatórios não-alimentares Entidades de 2007 - 1 a parcela 179 509 
Precatórios alimentares Entidades de 2007 2.955 6.471 

TOTAL 5.430 13.481 
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0625- Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (pequeno valor) 

Em 2007, foram pagas todas as requlslçoes de pequeno valor feitas em 

dezembro/2006 e de janeiro a novembro/2007, dentro do prazo legal de 60 dias estabelecido no 

artigo 17 da Lei 10.259/2001, que instituiu os Juizados Especiais Federais, exceto aquelas autuadas 

em dezembro/2007, as quais foram inscritas em restos a pagar para pagamento em janeiro de 2008 . 

Os pagamentos em 2007 totalizaram 121 .165 processos e 159.879 beneficiários . 

O) OUTROS PROGRAMAS 

0 .1 PROGRAMA: 0665- Gestão da Política Nacional sobre Drogas 

Órgão Responsável : 
20101 -Gabinete da Presidência da República- (Presidência da 

República) 

Tipo: Gestão de Políticas Públicas 

Objetivo: 

Público-alvo 

Ampliar a capacidade nacional de reduzir a demanda e a oferta de drogas 

Organizações públicas, privadas e não-governamentais e sociedade 

Quadro 16: Operação Especial do Programa 0665- Gestão da Política Nacional sobre Drogas 

AÇÃO: OPERAÇÕES ESPECIAIS 
Dotação Autorizada Execução 

Orçamentária Física Financeira Física 

0722 - Apoio a Projetos de Interesse do 

Sistema Nacional Antidrogas, desenvolvidos 

nas áreas de redução da demanda da oferta 

de drogas 

uo 20926 320.641,40 - 320.641,40 -

TOTAL 320.641,4 320.641,4 
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0722 - Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional Antidrogas, Desenvolvidos nas 

Áreas de Redução da Demanda e da Oferta de Drogas 

Os recursos repassados pelo Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, em virtude de 

convênios firmados com a Secretaria Nacional Antidrogas, foram destinados à aquisição de 

mobiliários, equipamentos de comunicação e de processamento de dados e mecanismos de 

segurança, com a finalidade de dotar varas federais das Seções Judiciárias dos Estados de Goiás e 

Roraima de instrumentos capazes de auxiliar na prevenção e no combate ao tráfico de drogas no 

Estado, assim como de contribuir com a promoção de políticas de prevenção ao uso de drogas e 

substâncias afins. 

D.2 PROGRAMA: 0794- Gestão do Patrimônio Imobiliário da União 

Órgão Responsável: 

Tipo: 

Objetivo: 

Público-alvo 

47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - ( MP ) 

Serviços ao Estado 

Conhecer, zelar e garantir que cada imóvel da União cumpra sua função 

sócio-ambiental em harmonia com a função arrecadadora, em apoio aos 

programas estratégicos para a Nação 

Sociedade, órgãos e entidades da Administração Pública 

Quadro 17: Operação Especial do Programa 0794- Gestão do Patrimônio Imobiliário da União 

AÇÃO: ATIVIDADES 
Dotação Autorizada Execução 

Orçamentária Física Financeira Física 

4852 - Transações Imobiliárias da União de 

Interesse Público 

uo 47101 4.022,00 - 4.022,00 -

TOTAL 4.022,00 4.022,00 

O crédito dessa ação foi descentralizado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão, para o TRF 1 a Região, de acordo com valores retidos de servidores nas folhas de 

pagamento, a título de taxa de imóvel funcional, com a finalidade de custear o pagamento de taxas 

extras de condomínios de imóveis funcionais administrados pelo Tribunal. 
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v CONCLUSÃO 

Em cumprimento ao disposto no art. 56 da Lei Complementar 101 , de 4/05/2000, o 

presente relatório apresenta a análise circunstanciada das atividades institucionais desenvolvidas no 

exercício de 2007, no âmbito da Justiça Federal da Primeira Região. 

O TRF-1 3 Região e Seções Judiciárias vinculadas foram contemplados com créditos 

orçamentários no total de R$ 3.215.234.206,45, incluindo a dotação para atender as despesas com 

sentenças judiciais transitadas em julgado da União, das Autarquias e Fundações Públicas. Desse 

montante, foram empenhados R$ 3.202.107.721 ,97, atingindo o percentual de 99,59% (noventa e 

nove vírgula cinqüenta e nove por cento) de execução da dotação orçamentária do exercício. 

Em 2007, por meio do Programa de Metas da Justiça Federal da Primeira Região 

para o biênio 2007- 2008, o TRF 13 Região estabeleceu como prioridades a integração da Primeira 

Região, a aplicação de sistema virtual para os processos judiciais, a persecução pela eficiência dos 

serviços e a realização de melhorias nas instalações fís icas do Tribunal , das Seções e Subseções 

Judiciárias. Desse modo, parcela da dotação orçamentária autorizada em 2007 foi utilizada com o 

intuito de viabilizar o cumprimento das metas programadas para esse exercício, entre elas, a 

adequação da infra-estrutura da área de tecnologia da informação, a modernização e ampliação do 

parque de equipamentos e a construção de novas sedes para Seções e Subseções Judiciárias , além 

de reformas e adaptações de imóveis existentes. 

Outra meta que merece destaque é a Gestão de Recursos Orçamentários e 

Financeiros, tendo como escopo o monitoramento, o gerenciamento e a avaliação da gestão 

orçamentária constantes do planejamento efetuado pela administração do Tribunal com a 

participação das Seções Judiciárias, provendo o gestor de informações para apoiar a tomada de 

decisões de forma ágil e segura. 

Com o objetivo de agilizar o acesso à Justiça pelos cidadãos, novos Juizados 

Especiais Federais Adjuntos foram instalados em Subseções Judiciárias do interior, e, com o mesmo 

propósito, foram realizados diversos Juizados Especiais Federais Itinerantes, dando continuidade às 

exitosas experiências de anos anteriores. 

Importante ressaltar a contribuição do TRF-13 Região e das Seções e Subseções 

Judiciárias no Movimento pela Conciliação no âmbito da Justiça Federal, gerando resultados positivos 

para a sociedade. No âmbito da Primeira Região, os projetos de conciliação do Sistema Financeiro da 

Habitação, dos Juizados Especiais Federais e das Varas Comuns, contabilizaram um percentual de 

acordo nas audiências foi de 70,44%. Ademais, a quantidade de audiências real izadas em 2007 

(2706), em relação a 2006 (1022), teve aumento de 164,77%, o que demonstra o êxito da solução 

dos litígios pela via conciliatória, proporcionando benefícios para as partes envolvidas, com economia, 

celeridade e efetividade na prestação jurisdicional. 
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Conclui-se, portanto, que, apesar das dificuldades decorrentes de contingenciamento 

de créditos no exercício de 2007, o TRF 1a Região e Seções Judiciárias vincu ladas desenvolveram 

ações voltadas para a excelência dos serviços prestados à sociedade, consoante os objetivos e 

metas estabelecidos no Plano Plurianual, as prioridades definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

e os créditos contemplados na Lei Orçamentária Anual, observando, ainda, os limites e parâmetros 

definidos para a execução da despesa pública na Lei Complementar 101/2000 - Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Brasília, 11 de março de 2008. 

IONICE DE PAULA RIBEIRO 
Diretora da Secretaria de Controle Interno 

FELIPE DOS SANTOS JACINTO 
Diretor-Geral da Secretaria 

Desembargadora Federal ASSUSETE MAGALHÃES 
Presidente do TRF 1 a Região 
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Anexo I - FORÇA DE TRABALHO 

SERVIDORES ATIVOS 

SITUAÇÃO FUNCIONAL TRF JF 1° Grau 

Servidores Ativos (+) 964 4.953 
Servidores Cedidos(-) -64 -166 
Servidores em Licença sem Vencimentos (-) -4 -19 

Servidores Requisitados (+) 186 304 
Servidores no Órgão em Lotação Prov. (+) 7 44 

Ocupantes do Órgão em Lotação Prov. ( -) -3 -46 
Ocupantes de FC sem Vínculo ( +) 34 12 
Magistrados Ativos ( + ) 27 355 
Magistrados Convocados (+) 32 o 
Magistrados Cedidos (-) -1 -33 

TOTAL 1.178 5.404 

SERVIDORES INATIVOS 
SITUAÇÃO FUNCIONAL TRF JF 1° Grau 

Magistrados Inativos(+) 12 36 

Servidores Inativos (+) 62 613 
Pensões Estatutárias (+) 14 178 

TOTAL 88 827 

Fonte: ASMAG e SECRE/TRF 13 Região 
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