
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 869/2022

Institui Grupo de Trabalho para elaborar estudo e proposta de atualização normativa das atribuições dos Analistas Judiciários - Área
Judiciária - Especialidade Execução de Mandados no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região.

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 PAe 0001972-34.2021.4.01.8009;

CONSIDERANDO:
a) a Lei 11.419/2006 que autorizou aos tribunais desenvolver sistemas eletrônicos de processamentos de ações judiciais por meio digital,

bem como regulamentar o uso de meio eletrônico na comunicação de atos e transmissão de peças processuais;

b) a Resolução CNJ 185/2013 que institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe como sistema nacional de processamento de
informações e prática de atos processuais de forma eletrônica, conferindo agilidade e redução no tempo de tramitação processual;

c) a Resolução CNJ 345, de 9 de outubro de 2020, que dispõe sobre o “Juízo 100% Digital”;

d) a Resolução CNJ 372/2021, que dispõe sobre o “Balcão Digital” e dá outras providências;

e) a Resolução CNJ 385/2021, que dispõe sobre a criação dos “Núcleos de Justiça 4.0” e dá outras providências.

f) Resolução Presi 22 de 27 de novembro de 2014, que institui, na Justiça Federal da 1ª Região, o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe
como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais, com fundamento na Resolução CNJ 185/2013;

g ) Resolução Presi 50/2017, que institui, no âmbito dos Juizados Especiais Federais e do Sistema de Conciliação da 1ª Região, o
procedimento de intimação de partes mediante a utilização do aplicativo de mensagens WhatsApp ou outro aplicativo de envio de mensagens eletrônicas;

h) Resolução Presi 10118537/2020, que regulamenta, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, as sessões de julgamentos em
ambiente eletrônico de processos judiciais, disciplina seus procedimentos e dá outras providências;

i ) Resolução Presi 10081909/2020, que regulamenta, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, os julgamentos virtuais de
processos administrativos, disciplina seus procedimentos e dá outras providências;

j) Instrução Normativa COGER 1/2021, que regulamenta a instalação e uso do Balcão Virtual no âmbito das Unidades Judiciais do 1º Grau,
estabelecendo o Microsoft Teams como ferramenta de comunicação;

k) Portaria Presi 157/2021, que institui a ferramenta de videoconferência denominada "Balcão Virtual", no âmbito do 2º Grau da 1ª Região;

l) Resolução Presi 24/2021, que dispõe sobre a implantação e o funcionamento do Juízo 100% Digital no âmbito da Justiça Federal da 1ª
Região;

m) a necessidade de atualizar as disposições normativas deste Tribunal que tratam das atribuições exercidas pelos Analistas Judiciários -
Área Judiciária - Especialidade Execução de Mandados, no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região, sobretudo em face do avanço e da consolidação do
Processo Judicial Eletrônico,

 

RESOLVE:
 

Art. 1º INSTITUIR o Grupo de Trabalho para elaborar estudo e proposta de atualização normativa das atribuições dos Analistas Judiciários
- Área Judiciária - Especialidade Execução de Mandados no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região, a partir das propostas já formuladas no PAe , com os
seguintes componentes:

 
 

Componente Função

Juíza Federal Candice Lavocat
Galvão Jobim

 Juíza Federal Coordenadora do Comitê Gestor Regional da 1ª Região de Atenção Prioritária ao Primeiro
Grau de Jurisdição – CGR-Priori Membro titular - Presidente

Juiz Federal Náiber Pontes de
Almeida  Juiz Federal convocado para auxílio à Corregedoria Regional Membro titular - representante

da Coger

Estela Maria Barbosa da Cruz Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas - SecGP/TRF1 Membro titular

Glória Lopes Trindade Diretora da Secretaria Judiciária - Secju/TRF1 Membro titular

Lúcio Melre da Silva Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação - Secin/TRF1 Membro titular

Samuel Nunes dos Santos Diretor da Divisão de Modernização Administrativa e Produção Editorial - Dimpe/Secge/TRF1 Membro titular

 

§ 1º O Grupo de Trabalho, ora instituído, terá ainda em sua composição:

a) três Analistas Judiciários - Área Judiciária - Especialidade Execução de Mandados, eleitos por votação direta entre os seus pares, a partir
de lista de inscrição;

b) três Diretores de Secretaria de Vara Federal de Seção Judiciária, indicados pelo Presidente do Tribunal;

§ 2º Poderão ser convidados outros servidores de unidades técnicas e representantes do sindicato para participar dos trabalhos, sem
necessidade de alteração desta Portaria.

§ 3º A participação de magistrados, servidores e convidados dar-se-á, prioritariamente, por videoconferência.

§ 4º O presidente do Grupo de Trabalho indicará servidor para função de secretário, que será responsável pela organização dos trabalhos,
agendamento de compromissos e reuniões, guarda de documentos, elaboração de pautas e atas de reunião, elaboração de relatórios, consolidação de dados e
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https://drive.google.com/file/d/1jrGRAJRwiyTpSjbahpleQBf_zJ7A8hrg/view?usp=sharing
https://sistemas.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/259573/1/Portaria%20presi%20157.pdf
https://portal.trf1.jus.br/dspace/handle/123/266420


estatísticas, elaboração e expedição de documentos em geral, além de outras atribuições correlatas que lhe forem atribuídas pelo presidente do grupo de
trabalho.

Art. 2º A Secretaria Judiciária e a Secretaria de Gestão de Pessoas, com o apoio da Secretaria de Tecnologia da Informação providenciarão,
até o dia 15 de dezembro de 2022, eleição eletrônica para escolha dos representantes que constam do art. 1º, § 1º, alínea a.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR DE QUEIROZ MACHADO 
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por José Amilcar de Queiroz Machado , Presidente do TRF - 1ª Região , em 04/11/2022, às 17:01 (horário de Brasília),
conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando o código verificador 16802996 e o código CRC
409E2CDC.
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