
RESOLUÇÃO/PRESI/CENAG 7 DE 02/04/2012

Dispõe sobre a continuidade do Programa de Modernização da Gestão da Justiça Federal da 1ª Região, iniciado com a Resolução 24/2011.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o decidido 
pelo Conselho de Administração, na sessão de 2 de abril de 2011, nos autos do Processo Administrativo 8.272/2011 – TRF1, 

CONSIDERANDO:
a) a necessidade de dar continuidade às medidas estabelecidas pela Resolução/Presi/Cenag 24 de 15/12/2011, que iniciou o Programa de 

Modernização  da Gestão da Justiça Federal da 1ª Região;
b) a previsão do art. 5º da referida Resolução de que os cargos que excederem aos novos padrões fixados para as varas, centrais de mandados 

e áreas de apoio cartorário e administrativo serão destinados à instalação das novas varas criadas pela Lei 12.011/2009, à ampliação do quadro 
da área de tecnologia da informação da 1ª Região, ao redimensionamento de áreas críticas da administração das seções judiciárias e subseções 
judiciárias e a outros segmentos ou serviços relevantes para a modernização judicial, cartorária e administrativa voltados para a 1ª instância;

c) a determinação contida no art. 6º da referida Resolução 24/2011, no sentido de que a Secretaria do Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, promova estudos técnicos para redefinir a organização dos serviços de Tecnologia da Informação da 1ª Região e a distribuição dos quadros de 
servidores do Tribunal e das seccionais;

d) que o Conselho da Justiça Federal, em razão da inspeção realizada no TRF 1ª Região em novembro de 2011, determinou ao Tribunal o 
cumprimento da Resolução/CNJ 90, de 29 de setembro de 2009, que estabelece, em seu art. 2º, que cada Tribunal constitua quadro permanente 
de profissionais da área de Tecnologia da Informação – TI, substituindo, gradativamente, a força de trabalho terceirizada que realize funções e 
atividades relacionadas aos serviços de tecnologia da informação e comunicação;

e) que o TRF 1ª Região centraliza o desenvolvimento de todos os sistemas informatizados de 1º e 2º graus, bem como aporte técnico para 
as seções e subseções judiciárias em áreas especializadas como engenharia e recursos humanos, 

RESOLVE:
Art. 1º São especializados, em conformidade com a Resolução/CJF 212, de 27 de setembro de 1999, os cargos de analista judiciário e de 

técnico judiciário criados pela Lei 12.011/2009 quantificados no Anexo desta Resolução.
§ 1º Os cargos especializados serão destinados às áreas e atividades elencadas no Anexo, fixadas com estrita observância das prioridades 

fixadas no art. 5º da Resolução 24/2010.
§ 2º Os cargos destinados à auditoria de sistemas de informação serão alocados na Secretaria de Controle Interno do Tribunal, a partir do 

ano de 2013.
§ 3º Os cargos de analista judiciário especializados para os serviços de tecnologia da informação nos anos de 2013 e 2014 cujas áreas de 

atuação não foram definidas pela presente Resolução terão atuação estabelecida oportunamente, considerando os ajustes e necessidades do serviço 
e as novas demandas surgidas no período.

§ 4º O preenchimento dos cargos ora especializados é condicionado ao cumprimento do cronograma anual de instalação das novas varas 
federais fixado pela Resolução/CJF 102 de 14 de abril de 2010 para a 1ª Região, ficando estabelecido que metade dos cargos especializados pelo 
art. 1º deverá ser provida no 1º semestre do respectivo ano e metade no 2º semestre.

§ 5º Os cargos especializados serão preenchidos por candidatos aprovados em concurso público realizado pelo Tribunal, admitido, em caso 
de inexistência de candidato aprovado para a especialidade, o aproveitamento de candidatos aprovados em concursos públicos de outros órgãos 
públicos federais ou estaduais, na forma da lei. 

Art. 2º Além dos cargos abrangidos pelo art. 1º, outros remanescentes da instalação das varas criadas pela Lei 12.011/2009, da redefinição 
dos padrões da 1ª instância e os que vagarem nas seções e subseções judiciárias cujos quadros tiverem excedentes em relação ao novo padrão serão 
especializados, à medida que forem liberados, de acordo com as necessidades apuradas nas revisões anuais dos quadros de pessoal da 1ª instância.

Parágrafo único. A destinação dos cargos mencionados no caput priorizará, em todos os casos, a área de tecnologia da informação, áreas 
críticas da administração das seções judiciárias e subseções judiciárias e outros segmentos ou serviços relevantes para a modernização judicial, 
cartorária e administrativa voltados para a 1ª instância.

Art. 3º Ficam as unidades da Secretaria do Tribunal incumbidas de apresentar, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, os seguintes projetos 
para implementação a partir de setembro de 2012:

I – ampla programação de capacitação e aprimoramento para os servidores da 1ª Região, incluindo-se entre as prioridades a capacitação e o 
aprimoramento de agentes de modernização judicial e administrativa para atuar junto a toda a 1ª instância, a capacitação de gestores e gerentes 
de projetos para as varas, áreas cartorárias e administrativas, a capacitação de analistas de negócio de tecnologia da informação;

II – novo modelo de programa anual de remoção para a 1ª Região, com validade de 6 (seis) meses, que substituirá o atual Programa Seletivo 
Permanente de Remoção – PSPR da 1ª Região;

III – projeto de racionalização e modernização judicial, cartorária e administrativa, a ser implementado na 1ª instância conjuntamente pelo 
Tribunal e seccionais, por intermédio das varas, cartórios, áreas de modernização, capacitação, tecnologia da informação, Corregedoria Regional, 
Coordenação dos Juizados Especiais Federais e outras inter-relacionadas;

IV – projeto de revisão organizacional da área de tecnologia da informação do Tribunal e das seccionais, elaborado em conjunto com a Secin, 
incluindo-se a viabilidade de criação de cerca de 3 pólos seccionais de desenvolvimento de sistemas, consoante o previsto no inciso V do art. 6º da 
Resolução 24/2010;

V – projeto de revisão organizacional da área de tecnologia da informação do Tribunal e das seccionais, elaborado em conjunto com o 
Cenag, incluindo-se a viabilidade de criação de cerca de 3 pólos seccionais de desenvolvimento de sistemas, consoante o previsto no inciso V do 
art. 6º da Resolução 24/2010;

VI – plano de melhoria, para o curto prazo, dos sistemas em funcionamento;
VII – novos sistemas que serão desenvolvidos, acompanhados do respectivo cronograma de desenvolvimento para implementação em curto, 

médio e longo prazos. 
Art. 4º O preenchimento dos cargos especializados nas seções judiciárias é condicionado ao cumprimento da Resolução 24/2010, em 

especial no tocante à indicação de servidores para recolocação pelas varas federais.
Art. 5º Ficam a Secretaria do Tribunal, os diretores de foro das seções judiciárias e os diretores das subseções judiciárias autorizados a adotar 

as providências necessárias à implementação da presente resolução.
Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal.
Art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



ANEXO

Resolução/Presi/Cenag 7 de 2 de abril de 2012

CARGOS EFETIVOS CRIADOS PELA LEI 12.011/2009 
E LIBERADOS PARA ESPECIALIZAÇÃO 

ANO

CARGOS DA LEI LIBERADOS 
DEVIDO À MUDANÇA DE PADRÃO 

DAS NOVAS VARAS

CARGOS DA LEI LIBERADOS DEVIDO 
À RECOLOCAÇÃO DE SERVIDORES 

NAS NOVAS VARAS

TOTAL DE CARGOS DA LEI 

A ESPECIALIZAR

ANALISTAS TÉCNICOS ANALISTAS TÉCNICOS ANALISTAS TÉCNICOS

2012 13 0 5 26 18 26

2013 12 3 a definir a definir a definir a definir

2014 11 1 a definir a definir a definir a definir

TOTAL 35 5 5 26 18 26

ESPECIALIZAÇÃO E DESTINAÇÃO 

CARGOS EFETIVOS CRIADOS PELA LEI 12.011/2009 (art. 1º)

CARGOS A 
PREENCHER 

EM
CARGO

ÁREA DE 

ESPECIALIZAÇÃO

DESTINAÇÃO

SJMG – 
CAPITAL

SJDF – 
CAPITAL

SJBA – 
CAPITAL

SEÇÕES 
DE 

PADRÃO 
4 E 5

SEÇÕES  
DE 

PADRÃO 
1 A 3

TRF 1ª 
REGIÃO

ÁREA DE ATUAÇÃO

2012

Analista 
Judiciário 

Apoio especializado – 
Especialidade: informática - - - - - 11

Análise e 
desenvolvimento de 
sistemas

Analista 
Judiciário 

Apoio especializado – 
Especialidade: informática - - - - - 2 Segurança da 

informação

Analista 
Judiciário 

Apoio especializado – 
Especialidade: informática - - - - - 2 Banco de dados

Técnico 
Judiciário

Apoio especializado – 
Especialidade: informática 
ou operação de computador

3 2 2
2 para 

cada 
seção

1 para 
cada 
seção

2

Rede local, 
armazenamento 
de dados, correio  
eletrônico e similares

Técnico 
Judiciário

Administrativa – sem 
especialização - - - - - 3 Divisão de Cadastro de 

Pessoal

Analista 
Judiciário 

Apoio especializado – 
Especialidade: engenharia 
(civil)

1 - 1 - - 1 Obras e reformas 
prediais

2013

Analista 
Judiciário 

Apoio especializado – 
Especialidade: informática - - - - - 5

Análise e 
desenvolvimento de 
sistemas

Analista 
Judiciário 

Apoio especializado – 
Especialidade: informática - - - - - 5 A definir

Analista 
Judiciário 

Apoio especializado – 
Especialidade: informática - - - - - 2 Auditoria de sistemas de 

informação*

Técnico 
Judiciário

Apoio especializado – 
Especialidade: informática 
ou operação de computador

1 1 1 - - -

Rede local, 
armazenamento de 
dados, correio eletrônico 
e similares

2014

Analista 
Judiciário 

Apoio especializado – 
Especialidade: informática 10 A definir

Analista 
Judiciário 

Apoio especializado – 
Especialidade: informática - - - - - 1 Auditoria de sistemas de 

informação*

Técnico 
Judiciário

Apoio especializado – 
Especialidade: informática 
ou operação de computador

1 - - - - -

Rede local, 
armazenamento de 
dados, correio eletrônico 
e similares

*Auditores de sistemas de informação serão lotados na Secretaria de Controle Interno do Tribunal – art. 1º § 2º desta Resolução.

•	 Resolução assinada pelo presidente, desembargador federal Olindo Menezes.
•	 Publicada no Boletim de Serviço n. 61, de 09/04/2012.


