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No caso das Seções e Subseções Judiciárias, com a aprovação da Lei 10.772/2003, a Justiça Federal se
viu obrigada a instalar, em curto prazo, dois anos, 34 novas Subseções em municípios do interior de oito dos
quatorze estados que compõem a Primeira Região, fato que representou um crescimento de 150% no número de
edifícios sob sua administração. Como resultado, essas Subseções foram abrigadas em imóveis locados de par-
ticulares, com áreas insuficientes e instalações precárias, que comprometem severamente a adequada prestação
jurisdicional. Agora, a partir da aprovação da Lei 12.011/2009, a situação deverá agravar-se ainda mais, uma vez
que a Justiça Federal deverá prover acomodação de novas varas federais a ser implantadas, ao longo dos pró-
ximos cinco anos, no interior desses mesmos estados. Caso não venha a ser elaborado um programa que planeje,
ordene e embase o levantamento de recursos orçamentários, bem como oriente as ações para a consecução de
infraestrutura física para essas unidades, estará seriamente comprometido o atendimento à missão da Justiça Fe-
deral.

PROCESSO DIGITAL DA PRIMEIRA REGIÃO - e-Jur
1. Escopo ou finalidade do projeto
Tem por finalidade a tramitação eletrônica de processos judiciais e o encaminhamento de peças processuais,

bem como da comunicação de atos processuais por meio eletrônico. Uma vez implantado, permitirá a distribuição de
processos e de recursos digitais, além da visualização e do gerenciamento por parte da Primeira Região, propiciando,
inclusive, economia processual.

2. Alinhamento estratégico
Tema: eficiência operacional / acesso ao Sistema de Justiça / responsabilidade social / alinhamento e

integração / atuação institucional / orçamento.
Objetivos estratégicos: assegurar uma prestação jurisdicional com qualidade, celeridade e efetividade /

automatizar a informação / racionalizar a gestão de custos operacionais / otimizar os processos de trabalho /
assegurar bases para a efetiva prestação jurisdicional / ampliar o acesso / promover responsabilidade socioam-
biental e inclusão social / garantir o alinhamento organizacional / manter a sociedade bem informada acerca das
ações e dos resultados.

3. Clientes do projeto
Magistrados e servidores de primeiro e segundo graus e partes processuais.
4. Justificativa
A irreversibilidade da modernização no que tange à virtualização dos atos processuais, notadamente quanto

à visualização e tramitação dos processos judiciais por meio eletrônico, bem como à comunicação dos atos judiciais,
nos termos da Lei 11.419, de 19/12/2006.

SIGJUS - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO DA JUSTIÇA FEDERAL
1. Escopo ou finalidade do projeto
Unificar os processos de trabalho e os sistemas administrativos da Justiça Federal, visando à integração e

padronização de rotinas. Prevê: modernização das atividades administrativas com soluções integradas e automa-
tizadas; velocidade e confiabilidade na obtenção de informações gerenciais; acessibilidade por parte dos órgãos de
controle e gestores competentes; transparência dos atos administrativos (portal internet); unificação e centralização
dos sistemas de gestão da Justiça Federal.

2. Alinhamento estratégico
Tema: eficiência operacional / alinhamento e integração / gestão de pessoas / infraestrutura e tecnologia.
Objetivos estratégicos: assegurar uma prestação jurisdicional com qualidade, celeridade e efetividade /

automatizar a informação / racionalizar a gestão de custos operacionais / otimizar os processos de trabalho /
garantir o alinhamento organizacional / fomentar parcerias e troca de experiências / assegurar o desenvolvimento
do potencial humano e da qualidade da vida / garantir infraestrutura adequada à atuação.

3. Clientes do projeto
Magistrados e servidores de primeiro e segundo graus.
4. Justificativa
Do estudo realizado pelo CJF, verificou-se a existência de procedimentos diversos para os processos de

trabalho e entre os sistemas de suporte tecnológico, o que gera uma grande quantidade de informações frag-
mentadas, dificultando o levantamento de informações para se realizar uma administração estratégica. Assim, da
necessidade de unificar tais sistemas, foram mapeados os processos de trabalho e, a partir daí, foi estabelecida a
gestão de processos com a unificação de procedimentos de trabalho formada a partir de boas práticas.

TI ESTRUTURADA
1. Escopo ou finalidade do projeto
Dotar a área de tecnologia da informação - TI de estrutura física, material e humana atualizada e suficiente

para implantação dos projetos e sistemas demandados pela Justiça Federal da Primeira Região que possibilite o apoio
com infraestrutura adequada para cumprimento dos objetivos estratégicos.

2. Alinhamento estratégico
Tema: eficiência operacional / acesso ao Sistema de Justiça / alinhamento e integração / atuação ins-

titucional / infraestrutura e tecnologia.
Objetivos estratégicos: assegurar uma prestação jurisdicional com qualidade, celeridade e efetividade /

automatizar a informação / racionalizar a gestão de custos operacionais / otimizar os processos de trabalho /
assegurar bases para a efetiva prestação jurisdicional / ampliar o acesso / garantir o alinhamento organizacional /
fomentar parcerias e troca de experiências / manter a sociedade bem informada acerca das ações e dos resultados
/ garantir infraestrutura adequada à autuação.

3. Clientes do projeto

Justiça Federal da Primeira Região (magistrados, servidores e jurisdicionados).
4. Justificativa
Em razão do aumento de demanda da área de TI e do novo cenário de virtualização da informação, faz-

se necessária a modernização constante da estrutura das áreas. Atualmente se observa insuficiência de recursos
humanos, materiais e orçamentários mínimos necessários para atender, satisfatoriamente, as demandas e os de-
safios identificados no âmbito do TRF 1ª Região, de suas Seções e Subseções Judiciárias, conforme o deter-
minado pelas Resoluções 90 e 99 do CNJ.

AMPLIAÇÃO DA COMUNICAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA, INTERNA E EXTERNA
1. Escopo ou finalidade do projeto
De acordo com a Resolução 85 de 8 de setembro de 2009 do Conselho Nacional de Justiça, cabe à

Primeira Região incentivar magistrados e servidores, através da comunicação interna e externa, à integração com
as ações estabelecidas anualmente pelo TRF 1ª Região, por meio da Assessoria de Comunicação Social - AS-
COM, fundamentadas nessa Resolução. Promover a transparência pública utilizando os veículos que compõem o
sistema de comunicação do Tribunal (rádio, TV, internet, intranet, mensageiro, informativo interno e revista).

2. Alinhamento estratégico
Tema: eficiência operacional / acesso ao Sistema de Justiça / responsabilidade social / alinhamento e

integração / atuação institucional / gestão de pessoas / orçamento.
Objetivos estratégicos: assegurar uma prestação jurisdicional com qualidade, celeridade e efetividade /

otimizar os processos de trabalho / assegurar bases para a efetiva prestação jurisdicional / ampliar o acesso /
promover responsabilidade socioambiental e inclusão social / garantir o alinhamento organizacional / fomentar
parcerias e troca de experiências / manter a sociedade bem informada acerca das ações e dos resultados / as-
segurar o desenvolvimento do potencial humano e da qualidade da vida / assegurar recursos e priorizar execução
estratégica.

3. Clientes do projeto
Serão abrangidas pelo projeto todas as unidades do TRF 1ª Região e a sociedade civil.
4. Justificativa
Para o alcance da missão e dos valores e para a Justiça Federal da Primeira Região consolidar-se perante

a sociedade como uma instituição moderna em sua gestão e acessível, célere e efetiva, a comunicação interna e
externa são imprescindíveis. É fundamental que sejam estabelecidos planos anuais de comunicação, com metas e
procedimentos a ser trabalhados.

PORTARIA/PRESI No
-600- 402 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2009 .

Institui comissão de estudos para tratar, na Primeira Região, da proposta de instalação das
novas varas federais criadas pela Lei 12.011/2009.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das suas
atribuições legais e regimentais, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 5.311/2009 - TRF1 e

CONSIDERANDO:

a) que a Lei 12.011, de 4 de agosto de 2009, criou 230 varas federais, destinadas, precipuamente, à
interiorização da Justiça Federal de primeiro grau e à implantação dos juizados especiais federais no país;

b) que a localização das varas criadas por essa Lei será estabelecida pelo Conselho da Justiça Federal, com
base em critérios técnicos objetivos;

c) que caberá aos tribunais regionais federais estabelecer a competência das varas e juizados especiais
federais criados por essa Lei, de acordo com as necessidades de cada região; resolve:

Art. 1º INSTITUIR comissão de estudos para elaborar proposta de instalação de novas varas federais na
Primeira Região, criadas pela Lei 12.011, de 04/08/2009.

Parágrafo único. Compete à comissão propor ao Tribunal a localização, a ordem de instalação das novas
varas e as respectivas competências, além de outros assuntos pertinentes.

Art. 2º DESIGNAR para comporem a comissão o Juiz Federal Reginaldo Márcio Pereira (em auxilio à
Presidência), o Juiz Federal Saulo José Casali Bahia (em auxílio à Corregedoria-Geral), o Juiz Federal José Alexandre
Franco (em auxílio à Corregedoria-Geral) e o Diretor da Divisão de Estatística, Ricardo Paulo Tomaz.

Art. 3° A Comissão funcionará sob supervisão da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da Primeira Região.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Presidente
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