
. TRIBUNAL REGION:~~r=:~~~~t~~ PRIMEIRA REGIAb 
CIRCULAR/PRESI 600c ~ 3L) Brasília, 9 de setembro de 2009. 

66.300.03 

ASS~NTQ: FORMALIZAÇÃO D01SI_GJUS NO ÂMBITO DA PRIMEIRA REGIÃO. ' 

AOS EXCELENTÍSSIMbS SENHORES DIRETORES DE FORO DA PRIMEIRA 
REGIÃO, . 

Apraz-nos comunicar a Vossa Excelência dos trabalhos desenvolvidos 

por esta Gestão em. conjunto com o Conselho da Justiça Federal na implantação 

dos Sistemas Integrados- de Gestão da Justiça FederaL- SIGJUS no âmbito da . . . 
Prime.ira Região. O sistema contempla a uniformização .de procedimentos, a 

automação de processos ·e a integração da gestão de recursos humanos, . . 
orçàmentário e financeiro, controle interno, informática, administração . geral e 

estatística. 

A primeira fase da implantação está ocorrendo nas unidades 

. correlatas neste Tribunal com o mapeamento das refinas de trabalho, inclusive 

como modelo para tàda á. Justiça Federal, dado o empenho dos dirigentes e 

servidores desta Casa, ~amo foi registrado. no· Portal da Justiça Federal, no 

destaque do dia 25/08/2009. Esta fase deve,rá ser concluída ainda neste exercício, 

conforme estabelecido na Portaria/CJF n·. 19, de 17.02.2009, que instituiu o Grupo 

\ de Trabalho para implantação do sistema. Neste ínterim esta Presidência informará 
' . ' sobre a evolução e alinhamento dos estudos no âmbito das Seccionais. 

Em uma segunda fase as Seções Judiciárias integrarão o escopo do$ 

trab?lhos, inclusive as Diretorias do Foro poderão contribuir com. os modelos 

mapeados, a fim de ajustar a padronização às peculiaridades de diferentes gestões. 
' 

O primeiro a ser implementado é o Sistema Único de Gest-o de 

Pessoas da Justiça Federal, que se encontra na fase de contrataçã s • pauta 

inicial contemplará a capacitação de servidores er)volvidos na · pia~ çâq dos 

processos padrão das áreas de· gestão de pessoas e magistratura. '/'tiV 
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Assim, para atender ,demanda do Conselho da Justiça Federal 
' ',' 

mediante .Ofício/PR n. 2009020392, de 28 de agosto do cwente, cópia anexa, 

solicito, para cada sistema administrativo abaixo, a indicação premente de um 

servidor para G~stão de ProietÓ na Secéionar·, e de um se~idor para a Gerência de 
' - ' ' 

Processos, preferencialmente subordinado ao primeiro: 

- Gestão de Pessoas; 

- Gestão de Assuntos da Magistratyra; 

- Gestão de Desenvolvimento Institucional (planejamento estratégico e 
. ., ~ 

modernização administrativa); 

-Gestão de Administração Geral; 

- Gestão de Controle Interno; 

' 
- Gestão de Planejamento, Orçamento.,13 Finanças; 

- Gestão. de Tecnologia da Informação; 

- Gestão de Assuntos da Corregedoria; 
' 

- Gestão de Gabinetes Administrativos; 

- Gestão de Serviços de Saúd~; 
' 

- Gestão de pados Estatísticos. 

Por fim, solicito indicar um servidor, preferencialmente da área de· 
' 

( modernização administrativa, para atuar como Coordenador de Gestão dé Processo 

di? Seção Judiciária, com atribuições de organizar o esc.ritório de processos local ou · 

regional. 

No .ensejo, Excelência protestos de . apreço e 
' 

consideração. 



( 

OFÍCIO/PR N. 2009020392 
Brasília, 28 de agosto de 2009. 
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A Sua Excelência o Senhor ' • .• ~"<_~.."'"~ F 

Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian ··r~A;~t:~~;e 'S~~rt~~of~~:t~·g\§~~tr 
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1 a Região . 
Brasília- DF ' 

Assunto: Indicação de gestores de processos 

Senhor Presidente, 

Tendo em vista a implementação do projeto SIGJUS, que tem 
como meta a uniformização de procedimentos, a automação de processos e a 
integração dos sistemas informatizados no âmbito da Justiça Federal de 
primeiro e segundo graus, informo a Vossa Excelência que, neste segundo 
semestre, após mapeamento dos processos de trabalho das áreas de recursos 
humanos dos tribunais regionais federais - TRFs, cuja finalidade é iniciar a 
implantação do Sistema Único de Gestão de Pessoas da Justiça Federal, ora em 
fase de contratação, os gestores de recursos humanos do Conselho da Justiça 
Federal - CJF e dos TRFs, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento 
Institucional do Conselho, realizarão a capacitação dos servidores que estarão 
envolvidos na implantação dos processos padrão das áreas de gestão de pessoas 
e magistratura. 

O mapeamento é providência preliminar à fase de implantação 
do novo Sistema de Gestão de Pessoas e tem o objetivo de adequar os 
procedimentos de cada órgão ao processo padrão aprovado pelos gestores d~ 
recursos humanos da Justiça Federal, visando minimizar rejeições às mudança 
comuns aos projetos de implantação de aplicações de TI, bem como promover 
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.. 

aprimoramento do modelo" de gestão por processos e buscar maior eficiência e 
eficácia da gestão administrativa. · 

Cabe esclarecer que as seções judiciárias serão as primeiras a ter 
implantados os processos padrão, com a finalidade de resolver imediatamente 
possíveis impropriedades não detectadas na fase de mapeamento dos processos, 
colhendo as contribuições dos gestores locais. Assim, o planejamento 
elaborado para a implantação, que abrange, também, os TRFs, envolve a 
capacitação de todos os servidores interessados, a disseminação do 
conhecimento do BPM (gestão de processos de negócio) e dos processos 
padrão e a estruturação da organização administrativa dos órgãos para 
comportar o modelo de gestão proposto. 

A modernização da gestão administrativa para implantação do 
modelo de gestão por processos é uma abordagem constante da ISO 9000:2000, 
nos seguintes termos: ''A gestão por processos visa criar uma dinâmica de 
melhoria contínua, e permite ganhos significativos às empresas em termos de 
desempenho, eficiência, eficácia e custo". Com a aplicação dessas práticas- já 
consolidadas nas grandes organizações do mundo - que têm sido o objetivo 
central das corporações preocupadas em atingir a excelência, a Justiça Federal 
alcançará á efetiva gestão da qualidade. 

Para tanto, faz-sé necessário instituir, não somente quanto ao 
sistema de recursos humanos, que terá os primeiros processos a serem 
implantados e automatizados, mas também quanto às demais áreas da 
administração, os grupos de trabalho que ficarão incumbidos da tarefa de 
implementar a gestão por processos na Justiça Federal. 

Dessa forma, solicito a Vossa Excelência a indicação, no âmbito 
desse Tribunal e das Seções Judiciárias dessa região, dos servidores que 
comporão a estrutura necessária para a referida implementação, conforme 
diagrama anexo e especificação a seguir: 

I - gestor regional e gestores seccionais de cada sistema 
administrativo, representados pelo titular da respectiva 
unidade administrativa desse TRF e das seções judiciárias 
dessa região, que terão a atribuição de exercer a gestão de 
mudanças, submetendo ao comitê regional ou nacional, 
conforme o caso, propostas de mudanças dos processos e 

. açõe~olt11das ao aprimoramento dos procedimentos de 
traba , para atuarem nos sistemas administrativos, a 
saber. 



Gestão de Pessoas; 
Gestão de Assuntos da Magistratura; 
Gestão de Desenvolvimento Institucional (planejamento 
estratégico e modernização administrativa); 
Gestão de Administração Geral; 
Gestão de Controle Interno; 
Gestão de Planejamento, Orçamento e Finanças; 
Gestão de Tecnologia da Informação; 
Gestão de Assuntos da Corregedoria; 
Gestão de Gabinetes Administrativos; 
Gestão de Serviços de Saúde; 
Gestão de Dados Estatísticos. 

li - gerentes de processos para cada um dos sistemas acima, 
preferencialmente dentre os servidores subordinados a cada 
gestor, que possuam facilidade para atuação com temas 
organizacionais e com ferramentas informatizadas, os quais 
terão a atribuição de coordenar e orientar o mapeamento, 
implantação· e automação de propessos; monitorar os 
resultados dos processos ê sistemas informatizados; 
documentar as propostas de mudanças dos processos para 
encaminhamento ao comitê próprio; acompanhar o 

' andamento da gestão da mudança, observar as normas 
metodológicas estabelecidas pelos escritórios de processos; 
disseminar o conhecimento e integrar áreas envolvidas nos 
processos sob sua gerência. 

III - coordenador de gestão por processos desse TRF e 
coordenadores das seções judiciárias, preferencialmente 
dentre os servidores envolvidos com a área de 
modernização administrativa, que terão a atribuição de 
organizar o escritório de processos - regional e local -; 
definir , de forma integrada com os escritórios de processos 
regionais e nacional, a metodologia e procedimentos a 
serem adotados; orientar os gestores quanto aos 
procedimentos necessanos para o mapeamento, 
impla~tação e automação dos processos, acompanhando e 
avaliando os resultados; verificar o cumprimento das 
normas e metodolo ias aplicáveis; manter~se atualizado 
quanto ao conhecim to necessário; coordenar e executar 
ações voltadas para isseminação deste c~nhecimento no 
âmbito institucional. 



Assim, considerando a necessidade de realização dos trabalhos 
nas seções judiciárias dessa região, encareço que seja solicitada aos diretores de 
foro a indicação dos servidores que irão desempenhar as atribuições 
estabelecidas no parágrafo anterior, bem como a indicação por Vossa 
Excelência dos servidores desse Tribunal. 

setembro. 
Por fim, solicito o encaminhamento dos nomes até o dia 4 de 

Atenciosamente, 

~l~cWv 
Ministro CESAR ASFOR ROCHA 

Presidente 


