
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 137/2021

Institui Grupo de Trabalho para estudar as metodologias, fluxos de
processos e rotinas de atividades da área judiciária do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região e apresentar projeto de reestruturação.
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no
uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em visa o que consta dos autos do PAe/SEI 0015376-
53.2019.4.01.8000,

 

CONSIDERANDO:
 

a) que o TRF1, tem enfrentado graves restrições orçamentária, financeira e de pessoal que
podem vir a comprometer a sua funcionalidade caso não adotadas medidas efetivas de gestão que assegurem a
continuidade de suas atividades;

b) a existência de inúmeros cargos vagos, decorrentes de aposentadorias, que não podem
ser providos, em razão da EC/95;

c) que à redução da força de trabalho desta Corte soma-se a  demanda processual sempre
crescente;

d) que as dificuldades enfrentadas e a necessidade de melhor utilização dos recursos
humanos, financeiros e tecnológicos indicam a urgente necessidade de transição de modelos, estruturas e fluxos
de trabalho, fundados em processos físicos, para o processo eletrônico;

e) que o TRF1 já avançou bastante na implantação do processo eletrônico, existindo
apenas 9,12% de processos para migração para o PJe (Portal do Tribunal, PJeÔmetro e-Siest, em
21/02/2021, filtro TRF Microsoft Power BI) 

f) o estudo inicial já realizado pela Secretaria de Governança, Gestão Estratégica e
Inovação sobre as estruturas organizacionais do TRF1;

g) que o Plenário do TRF1, em sessão realizada dia 08/10/2020, aprovou a proposta de
alteração regimental para transferência da competência do presidente para decidir admissibilidade dos recursos
especiais e extraordinários ao vice-presidente;

h) as recentes alterações de estrutura realizadas em algumas unidades administrativas do
Tribunal,

 

RESOLVE:
 

Art. 1º INSTITUIR Grupo de Trabalho para estudar as metodologias, fluxos de
processos e rotinas de atividades da área judiciária do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, analisando
demanda de serviço, quantitativo de pessoal, tamanho e adequação da estrutura organizacional, 
maior sistematização de atividades desenvolvidas e apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias a partir da
publicação desta Portaria, projeto de reestruturação, acompanhado de justificativas e quadros demonstrativos.

§ 1º O projeto de reestruturação de que trata o caput deste artigo, deve adotar como
premissas a racionalização da estrutura, considerando:

a) a adequação da estrutura mediante transformação, unificação, criação, extinção e
remanejamento de unidades, cargos e funções comissionadas, sem qualquer aumento de despesas;

b) a finalização da implantação do Processo Judicial Eletrônico – PJe em substituição aos
processos que tramitam em meio físico e em outros sistemas processais;

c) adoção de estrutura que possibilite a melhora do fluxo de trabalho, a uniformização
de rotinas e a especialização de equipes, tornando o trabalho mais produtivo e eficaz e reduzindo as margens
de risco;

d) os atuais recursos tecnológicos de que dispõe o TRF1, que engloba a utilização de
inteligência artificial;

e) a necessidade de se buscar novas formas de funcionamento, adequadas ao cenário atual,
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assegurando a continuidade do funcionamento da Corte,
 

§ 2º O Grupo de Trabalho ora instituído é composto dos seguintes membros, sob a
coordenação da diretora da Secretaria de Governança, Gestão Estratégia e Inovação – Secge:

 

UNIDADE DE LOTAÇÃO SERVIDOR 

Secretaria de Governança, Gestão Estratégia e Inovação – Secge

Wânia Marítiça Araújo Vieira
Sandra Maria Alves Borges da Costa
Cinthia Afonso Germano
Adriana Lilia Vidigal Soares de Andrade

Secretaria Judiciária – Secju
Glória Lopes Trindade
Marcilio Sampaio Ribeiro

Coordenadoria da 1ª Turma - CTUR1/Secju Aline Gomes Teixeira, 
Coordenadoria da 3ª Turma - CTUR3/Secju Cláudia Mônica Ferreira
Coordenadoria da 6ª Turma - CTUR6/Secju Vanessa Ferreira dos Santos
Coordenadoria da 8ª Turma - CTUR8/Secju Jesus Narvaez da Silva
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais - Corip/Secju Aluízio Alves de Oliveira
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais - Difep/Cosep/Secju Marli Gomes de Souza

 
§ 3º Outros servidores de outras unidades organizacionais, principalmente aquelas que

serão afetadas pelas alterações da estrutura, poderão ser convocados para participar dos trabalhos do grupo,
sem necessidade de alteração desta Portaria. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Desembargador Federal I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES 

Presidente

 

 

Documento assinado eletronicamente por I'talo Fioravanti Sabo Mendes , Presidente do TRF -
1ª Região, em 14/04/2021, às 17:48 (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
12681299 e o código CRC 5104CABE.
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