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§ 1º Compete ao Diretor da Secretaria Administrativa, sob pena de responsabilidade, acom-
panhar e orientar a elaboração e a consolidação das informações do Relatório de Gestão da
respectiva Seção Judiciária e Subseções vinculadas, bem como garantir o seu tempestivo
encaminhamento ao grupo de trabalho de que trata o art. 8º desta Portaria, primando pela
veracidade e objetividade das informações prestadas.

§ 2º O Relatório de Gestão, após a certificação de validade pela área de Controle Interno, será
encaminhado ao grupo de trabalho, por via eletrônica e impressa, com as assinaturas do
Diretor do Foro e do Diretor da Secretaria Administrativa.

CAPÍTULO III
DA CONSOLIDAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO

Art. 8º Fica criado o Grupo de Trabalho Responsável pela Consolidação do Relatório de Gestão
da Justiça Federal da 1ª Região, composto por um servidor representante das seguintes
Secretarias deste Tribunal:

Centro de Estudos e Apoio à Gestão Organizacional Coordenador
Secretaria de Administração Vice- Coordenador
Secretaria de Orçamento, Planejamento e Gestão Membro
Secretaria de Recursos Humanos Membro
Secretaria de Controle Interno Membro
Secretaria de Tecnologia e Informação Membro

§ 1º Os Diretores das Secretarias mencionadas no caput deste artigo deverão informar ao
Centro de Estudos e Apoio à Gestão Organizacional - CENAG, anualmente, até o dia 30 de
novembro, os nomes dos servidores que integrarão o Grupo de Trabalho, com seus respectivos
suplentes.

§ 2º O CENAG elaborará Portaria da Diretoria-Geral, designando formalmente os servidores do
Grupo de Trabalho.

Art. 9º Compete ao Grupo de Trabalho de que trata o art. 8º desta Portaria:

I - Tomar conhecimento da legislação afeta à elaboração do Relatório de Gestão, incluindo a
Lei 8.443/1992 e a Instrução Normativa 63/2010 do TCU, bem como do Roteiro de Elaboração
encaminhado pela Secoi;

II - Receber os relatórios parciais encaminhados pelas Secretarias, Coordenadorias e As-
sessorias deste Tribunal, bem como os relatórios das Seções Judiciárias, e conferir se a forma
apresentada atende ao determinado no Roteiro de Elaboração, devolvendo à unidade ou à
seccional remetente caso necessite de reforma;

III - Consolidar os relatórios parciais das unidades e os relatórios das Seções Judiciárias,
elaborando o Relatório de Gestão da Justiça Federal da 1ª Região, conforme forma e prazo
determinados no Roteiro de Elaboração;

IV - Encaminhar o Relatório de Gestão da Justiça Federal da 1ª Região à Secretaria de
Controle Interno para avaliação de sua conformidade com as normas expedidas pelo Tribunal
de Contas da União, que fixam a forma e o conteúdo do relatório;

VII - Corrigir os erros apontados pela Secretaria de Controle Interno, caso existirem;

VIII - Comunicar, de imediato, à Diretora da Secretaria de Controle Interno, atrasos no re-
cebimento dos relatórios parciais ou quaisquer intercorrências que possam comprometer a
entrega tempestiva do Relatório de Gestão.

Art. 10 Compete à Secoi receber do Grupo de Trabalho a versão consolidada do Relatório de
Gestão da Justiça Federal da 1ª Região e conferir se está de acordo com o determinado pela
IN/TCU 63/2010 e demais normas vigentes.

CAPÍTULO IV
DO ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO DE GESTÃO

Art. 11. Conferido e certificado o Relatório de Gestão, compete à Secoi submetê-lo à Pre-
sidência para aprovação e assinatura, cuja versão impressa integrará o Processo de Prestação
de Contas a ser apresentada ao Conselho da Justiça Federal e que o encaminhará ao Tribunal
de Contas da União, para apreciação e julgamento das contas do exercício em referência.

Parágrafo único. Será encaminhada ao Conselho da Justiça Federal versão eletrônica do
relatório para publicação no portal do Tribunal de Contas da União na internet.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. Os documentos relativos ao Relatório de Gestão devem ser entregues em versão impressa
e original, com aposição de assinatura do Diretor da unidade responsável pelas informações pres-
tadas, no Tribunal ou nas Seções Judiciárias, bem como deve ser encaminhado em versão ele-
trônica, passível de alteração, ao e-mail indicado pelo Grupo de Trabalho.

Parágrafo único. Os documentos encaminhados ao Grupo de Trabalho serão considerados
fonte fidedigna de informação, podendo ser integralmente incorporados à versão final a ser
encaminhada ao CJF e ao TCU.

Art. 13. As Assessorias e as Secretarias do Tribunal, em especial a Secretaria de Tecnologia da
Informação, a Divisão de Estatística e a Divisão de Produção Editorial, bem como as Se-
cretarias Administrativas das Seções Judiciárias prestarão o apoio necessário ao Grupo de
Trabalho de que trata o art. 8º desta Portaria.

Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO JFS 001/2013

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso das
suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 93, I, da Constituição Federal, arts. 51
e 52 do Regulamento do XIV Concurso Público para provimento de cargos de juiz federal
substituto da Justiça Federal da Primeira Região e art. 21, XX, do Regimento Interno desta
Corte, resolve:

I - CONVOCAR os candidatos relacionados no Anexo A, aprovados no XIV Concurso
Público para provimento de cargos de juiz federal substituto da Justiça Federal da 1ª Região,
para que manifestem interesse para a nomeação para os cargos vagos constantes do Anexo B
deste Edital.

II - A manifestação deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias exclusivamente no sítio
www.trf1.jus.br, em Juízes Federais e Sistema de Lotação Inicial, com início no primeiro dia útil
seguinte ao da publicação deste Edital no Diário da Justiça Federal da 1ª Região - e-DJF1.

III - Os candidatos deverão indicar as opções para os cargos vagos das corres-
pondentes varas e a ordem de preferência.

IV - Os candidatos que não se manifestarem no prazo estabelecido, ou que fizerem
opção por vaga já indicada por candidato melhor classificado no concurso, serão nomeados
para as demais vagas oferecidas dentro do prazo de validade do concurso.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Brasília (DF), 29 de janeiro de 2013

Desembargador Federal MÁRIO CÉSAR RIBEIRO
Presidente
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