
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA CONSOLIDADA - PRESI 411/2011

Revogada pela Resolução Presi 10988129, de 31 de agosto de 2020
 
Institui o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região – CGTI-TRF1.

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no
uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o constante nos autos do Processo
Administrativo 6.697/2011 – TRF1,

CONSIDERANDO:
a) a recomendação contida no Acórdão TCU 1.603/2008, para que sejam promovidas

ações com o objetivo de disseminar, implantar e aperfeiçoar o planejamento estratégico institucional,
planejamento estratégico de TI e comitê diretivo de TI, com vistas a propiciar a alocação dos recursos
públicos conforme as necessidades e prioridades da organização;

b) as Resoluções 90, de 29/09/2009, e 99, de 24/11/2009, do Conselho Nacional de
Justiça, que, respectivamente, dispõem sobre os requisitos de nivelamento de tecnologia da informação no
âmbito do Poder Judiciário e institui o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
no âmbito do Poder Judiciário;

c) a importância de se assegurar a infraestrutura apropriada às atividades do Tribunal e das
seções e subseções judiciárias e a necessidade de se alinhar a estratégia de Tecnologia da Informação – TI à
estratégia institucional, por meio da priorização dos investimentos e a alocação de recursos nos diversos
projetos e ações de TI,

RESOLVE:
Art. 1º Instituir Comitê Gestor de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Federal

da 1ª Região – CGTI-TRF1, com a finalidade de discutir as ações e os investimentos em Tecnologia da
Informação e apresentar soluções tecnológicas de qualidade e de segurança das informações.

Art. 2º O CGTI-TRF1 é integrado pelo presidente do Tribunal, que o preside, pelo diretor-
geral da Secretaria, pelo diretor do Centro de Estudos e Apoio à Gestão Organizacional – Cenag, pelos
diretores da Secretaria Judiciária – Secju, de Tecnologia da Informação – Secin, por um juiz auxiliar indicado
da Corregedoria Regional, para representar o primeiro grau de jurisdição, e por um juiz auxiliar indicado da
Presidência.

§ 1º O diretor-geral da Secretaria, o diretor do Cenag e os diretores das Secretarias
referenciadas no caput deste artigo poderão ser representados, em suas ausências ou impedimentos, por
servidores de suas respectivas unidades organizacionais, especialmente indicados para tal finalidade.

§ 2º O CGTI-TRF1 tem atribuição de subsidiar o presidente do Tribunal na tomada de
decisões quanto às políticas e as diretrizes de tecnologia da informação da Justiça Federal da 1ª Região, as
prioridades de ações, serviços e aquisições de equipamentos, e os eventuais planos de emergência, mantendo
rigoroso acompanhamento de sua execução, mediante as seguintes ações:

a) definição de critérios de prioridades para desenvolvimento de projetos e aquisições de
equipamentos, sistemas e serviços relacionados a TI;

b) gerenciamento do cumprimento do Plano Estratégico de TI – PEI e do Plano Diretor de
TI – PDTI;
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c) adequação dos investimentos e recursos de TI aos objetivos institucionais;
d) adoção das melhores práticas em Governança de TI, em processos de contratação e

gestão de contratos, bem assim em manutenção de repositório de compartilhamento de soluções;
e) implantação e manutenção de política de segurança que garantam a disponibilidade, a

integridade, a confiabilidade, a autenticidade e o sigilo de dados e informações;
f) sugestão de regulamentação uniforme e padronizada de procedimentos, rotinas, fluxos de

processos e do controle das atividades e sistemas informatizados;
g) identificação e promoção de ações de capacitação de magistrados e servidores para a

operacionalização e gestão de serviços de TI;
h) colaboração e apoio à Secin, unidade executora das atividades inerentes ao

desenvolvimento, implantação, manutenção e documentação dos sistemas informatizados, das bases de dados
e da rede corporativa de teleprocessamento, visando-se alcançar a otimização dos recursos e a excelência dos
serviços;

i) outras ações necessárias ao cumprimento de suas finalidades.
§ 3º Para desenvolvimento das atividades e cumprimento de suas atribuições o CGTI-TRF1

poderá constituir subcomitês temáticos assim como solicitar apoio e auxílio técnico de outras unidades e
servidores do Tribunal ou das seções judiciárias.

Art. 4º No prazo máximo de 60 (sessenta) dias a partir da emissão desta Portaria, o CGTI-
TRF1 deverá apresentar à deliberação do Presidente do Tribunal proposta de políticas e diretrizes de
tecnologia da informação e os critérios de prioridades de desenvolvimento aos projetos, ações e aquisições de
equipamentos, sistemas e serviços na área de TI.

Parágrafo único. As propostas aprovadas serão formalizadas por Portaria do Presidente do
Tribunal, a quem compete a prática dos atos de gestão da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus da
Primeira Região.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

 
Desembargador Federal OLINDO MENEZES

Presidente
 

Portaria Presi 411 de 26 de setembro de 2011 – assinada por Olindo Menezes, Presidente do
TRF 1ª Região, em 26/09/2011. Publicada no Boletim de Serviço, ano 22, n. 184, 3 out. 2011, p.
1377 e no eDJF1, ano 3, n. 188, Tomo administrativo, p. 1, 3 out. 2011. Data de disponibilização:
30 set. 2011.

Resolução Presi 10988129, de 31 de agosto de 2020 – assinada eletronicamente por I'talo
Fioravanti Sabo Mendes, Presidente do TRF 1ª Região, em 31/08/2020, às 19:20 (horário de
Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode
ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o
código verificador 10988129 e o código CRC D950DD0E.
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