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Apresentação

O Conselho da Justiça Federal – CJF pautou suas atividades em 2015 pela austeridade 
administrativa e pela busca da melhoria da gestão do próprio órgão e os sob sua supervisão.

Em sua atuação como órgão de controle orçamentário, o CJF gerenciou cerca de R$ 
22 bilhões destinados ao pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - 
RPV e descentralizou cerca de R$ 8 bilhões ao primeiro grau de jurisdição, em um ano 
de severas restrições orçamentárias, com cortes para a Justiça Federal que superaram os 
R$ 200 milhões. 

Tais limitações financeiras exigiram do CJF um esforço e inteligência organizacionais 
para equalizar a distribuição orçamentária entre os regionais, de modo a evitar interrup-
ções em projetos estratégicos ou a suspensão de atividades essenciais ao funcionamento 
da Justiça. O próprio CJF também teve que se ajustar ao cenário de restrição fiscal e, com 
isso, reduziu suas despesas em relação ao orçamento incialmente liberado em mais de 
R$ 7 milhões.

Nesse aspecto da gestão orçamentária, uma medida de grande relevo tomada pela Presi-
dência do órgão foi o sobrestamento dos processos administrativos que requeriam criação 
de mais de 4.000 cargos para as unidades de toda a Justiça Federal. Caso fossem criados 
esses cargos, o impacto orçamentário estimado seria de mais de R$ 500 milhões anuais, 
despesa que não foi autorizada pelo CJF. 

Na busca pela eficiência operacional, o CJF promoveu, sem aumento de despesa, ajus-
tes em sua estrutura orgânica para favorecer a atuação da Secretaria-Geral como elemento 
de convergência entre a magistratura e o Colegiado, o que contribuiu para a realização de 
ações coordenadas, alinhadas ao plano estratégico da Justiça Federal.

Nesse contexto de ajustes orgânicos, também foi criada a Diretoria-Geral que, para 
além de sua função coordenadora dos sistemas nacionais de gestão de pessoas e de obras 
de toda a Justiça Federal, ordena as despesas do órgão, havendo executado, em 2015, 
cerca de R$ 88 milhões. 

Em 2015, é importante registrar, o CJF monitorou e impulsionou as metas e os proje-
tos nacionais do Judiciário e os resultados foram positivos, uma vez que proferiu mais de 
2,5 milhões decisões tendentes a pôr fim aos processos judiciais, resultado decorrente do 
aumento da produtividade de magistrados e servidores. Esse desempenho provocou, inclu-
sive, significativa redução no acervo dos processos criminais (redução média de 22%), no 
ano em que o Conselho definiu a diretriz de julgar com celeridade os litígios que tratam de 
crimes de tráfico de pessoas, de exploração sexual e de pessoas em situação análoga a de 
escravo. Além disso, manteve a prioridade no julgamento dos crimes contra a administra-
ção pública e das ações cíveis de improbidade administrativa, com resultados nessa área 
conhecidos por toda a sociedade. 

Para bem cumprir sua vocação de órgão central de sistema, o CJF também redefiniu sua 
finalidade institucional, incluindo em sua missão a função de contribuir para o aperfeiço-
amento da governança da Justiça Federal, sem perder de vista a atribuição de supervisão 
administrativa e orçamentária de primeiro e segundo graus, isso para tornar concreta a sua 
visão de futuro de ser reconhecido como órgão líder na promoção da efetividade desse 
segmento de justiça.

Nesse novo espectro de atuação, o CJF inovou ao definir modelo de governança para a 
Justiça Federal e aferir o nível de maturidade dos 33 órgãos que a compõe, o que permitiu 
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identificar os pontos fortes e as fragilidades de gestão desse segmento, para as quais expe-
dirá recomendações de melhoria aos órgãos sob a sua supervisão. 

Na mesma toada e com foco na transparência pública requerida pela Lei n. 12.527, de 
18 de novembro de 2011, e pela Resolução CNJ n. 215/2015, implantou o Observatório da 
Estratégia da Justiça Federal, um ambiente virtual de gestão, disponível no Portal do CJF. 
A partir dessa aplicação, e com poucos clicks, a qualquer pessoa é permitido conhecer: qual 
é o acervo de processos da Justiça Federal que aguardam decisão; quanto recurso orça-
mentário foi arrecadado pelo judiciário; quais os gastos realizados com pessoal, custeio da 
máquina e investimentos; qual a produtividade média de um juiz federal e de um servidor; 
qual é a força de trabalho disponível; onde estão localizadas as nossas varas; qual é a situ-
ação das metas e  projetos estratégicos em curso; e muito mais.

Na linha da cooperação organizacional, no ano passado ocorreram importantes eventos 
objetivando a troca de boas práticas para o aperfeiçoamento da Justiça. Na área da ges-
tão, pode-se destacar o “I Encontro Executando a Estratégia da Justiça Federal”, com a 
participação dos presidentes e corregedores dos regionais, bem como representantes das 
associações de classe. O evento teve o objetivo de avaliar o desempenho de metas e pro-
jetos traçados para 2015 e a situação de restrição orçamentária a que o Judiciário foi sub-
metido no ano passado. Na área jurisdicional, merece destaque o evento organizado pela 
Corregedoria-Geral, intitulado “Diálogos e Cooperação no Sistema Recursal dos Juizados 
Especiais Federais”, ocasião em que magistrados federais de todo o Brasil produziram 
enunciados propondo ajustes no sistema recursal do Juizado Especial, tendo como funda-
mento os princípios da economia processual e da razoável duração do processo. 

Além das atividades de coordenação administrativas, durante o ano foram julgados 99 
processos, em oito Sessões do Colegiado e aprovadas 50 resoluções, em que 20 referiram-
-se à gestão orçamentária da Justiça Federal, especialmente à abertura de créditos adicio-
nais. Em relação às resoluções, é importante frisar que temas voltados à administração 
de pessoal foram regulados pelo plenário do CJF, por exemplo: a concessão de diárias e 
passagens; o auxílio pré-escolar; a retribuição por atividade docente e a participação em 
banca examinadora de concurso; o regime de plantão dos servidores da área de segurança 
e transporte; a gratificação por exercício cumulativo de jurisdição, entre outros. Na área 
da governança corporativa, o Colegiado também aprovou instrumentos de gestão, como o 
Manual de Contratação de Projetos de Arquitetura e Engenharia, a Política de Nivelamento 
de TI e o Plano de Comunicação da Estratégia. Na área jurisdicional o destaque foi para os 
ajustes no regimento interno para promover o melhor funcionamento da TNU e das Turmas 
Regionais do Juizado Especial.  

Todas essas ações e outras que serão detalhadas neste relatório foram tomadas a partir 
da estratégia do órgão, que definiu cinco eixos de atuação, quais sejam: efetividade, inova-
ção e alinhamento transorganizacional; eficiência operacional; gestão de pessoas; e gestão 
da tecnologia da informação.

Ministro Francisco Falcão
Presidente
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Metodologia de elaboração do relatório de atividades

Para o ano de 2015, optou-se por ajustar a forma de apresentação do relatório de ativi-
dades, com o propósito de colocar em relevo os principais resultados alcançados durante o 
ano, entre os que mais contribuíram para o alcance da missão institucional e dos objetivos 
estratégicos definidos para o período. Pretendeu-se, com isso, destacar os elementos que, 
no ano que passou, deram forma ao ideal constitucional desse órgão central, de ser o admi-
nistrador do sistema de Justiça Federal.

A concepção desse relatório é inspirada na metodologia de gestão estratégica adotada 
pelo Conselho, o Balanced Scorecard – BSC. O BSC foi desenvolvido nos anos 1990 pe-
los professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton. Esse modelo 
consagrou-se no Brasil a partir do ano 2000 e passou a ser utilizado com grande profusão 
pela nossa Administração Pública nos últimos seis anos. Acessando-se o portal dos prin-
cipais órgãos da administração direta, do Poder Executivo Federal e da Justiça da União, 
é fácil encontrar a publicação do Mapa Estratégico desses órgãos. O Mapa Estratégico é a 
principal marca da metodologia do BSC. Nesse documento, desenha-se o caminho da estra-
tégia para o alcance da missão institucional, que é expresso por meio de temas e objetivos, 
agrupados em perspectivas. 

Logo, com a intenção de apresentar de forma sintética, mas de maneira contundente, 
clara e precisa, as atividades que influenciaram mais diretamente no cumprimento da fina-
lidade da instituição, foi concebido um esquema com encadeamento lógico-racional para 
a apresentação das informações, contendo a seguinte configuração: em primeiro plano, os 
temas definidos no mapa estratégico do CJF, os quais foram desdobrados em objetivos es-
tratégicos (principais focos de atuação do órgão), metas (resultados desejados) e iniciativas 
(principais atividades executadas com o propósito de concretizar os objetivos definidos).

Foram incluídas, ainda, informações sobre as características do órgão, apresentando-se 
os resultados financeiros, o organograma simplificado, macroprocessos, acrescidas, ainda, 
de outras informações que descrevem a atuação institucional, como as relativas ao número 
de sessões, resoluções aprovadas, composição do Colegiado. Por fim, buscou-se destacar 
os principais resultados do Planejamento Estratégico da Justiça Federal, que o CJF acom-
panhou, definindo e fomentando ações, além de quadros que demonstram a execução orça-
mentária de 2015 e o orçamento previsto para 2016 para a Justiça Federal. 
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O esquema abaixo ilustra como foram organizadas as informações do relatório:

Esquema da Estrutura do Relatório

MISSÃO
INSTITUCIONAL

MAPA
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS

METAS

INICIATIVAS

TEMAS

Ações, projetos ou atividades realizadas para
garantir os resultados desejados

Resultados que representam a concretização
das estratégias

Foco de atuação para a consecução das
estratégias definidas

Síntese da estratégia da organização para o
alcance da Missão Institucional

Agrupamento de objetivos estratégicos

Razão de ser do órgão
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MISSÃO, COMPOSIÇÃO, 
ESTRUTURA, 

MACROPROCESSOS
E ORÇAMENTO
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Missão, Composição, Estrutura, Macroprocessos e Orçamento.

Missão: 
O Conselho da Justiça Federal - CJF, com sede em Brasília-DF, tem como missão con-

tribuir para a excelência dos serviços da Justiça Federal, por meio do aperfeiçoamento da 
governança e da supervisão administrativa e orçamentária.

Composição:
Integrado pelo Presidente, Vice-Presidente e três Ministros do Superior Tribunal de Jus-

tiça - STJ e pelos Presidentes dos cinco Tribunais Regionais Federais do País, o Conselho 
da Justiça Federal funciona junto STJ e é o órgão central das atividades sistêmicas da 
Justiça Federal. Compõem sua estrutura orgânica a Corregedoria-Geral da Justiça Federal, 
o Centro de Estudos Judiciários e a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Espe-
ciais Federais.

As competências do Conselho, da Corregedoria-Geral da Justiça Federal, do Centro de 
Estudos Judiciários e da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Fede-
rais estão previstas pela Lei n. 11.798, de 29 de outubro de 2008.

Alterações da Composição do CJF -2015

Conselheiro Cargo
Alterações na
composição

Entrada Saída
Ministro Francisco Falcão Presidente - -

Ministra Laurita Vaz Vice-Presidente - -
Ministro Humberto Martins Corregedor - abril

Ministro Jorge Mussi Corregedor abril outubro
Ministro Og Fernandes Corregedor outubro -

Ministra Maria Thereza de Assis Moura Membro Efetivo - Abril
Ministro Og Fernandes Membro Efetivo Abril -

Ministro Benedito Gonçalves Membro Efetivo Novembro -
Ministro Herman Benjamin Membro Efetivo - Abril

Ministro Luis Felipe Salomão Membro Efetivo Abril Agosto
Ministro Mauro Campbell Membro Efetivo Setembro -

Desembargador Federal Cândido Ribeiro Presidente TRF1 - -
Desembargador Federal Sérgio Schwaitzer Presidente TRF2 - Abril
Desembargador Federal Poul Erik Dyrlund Presidente TRF2 Abril -

Desembargador Federal Fábio Prieto Presidente TRF3 - -
Desembargador Federal Tadaaqui Hirose Presidente TRF4 - Junho

Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado Presidente TRF4 Junho -
Desembargador Federal Francisco Wildo Presidente TRF5 - Abril
Desembargador Federal Marcelo Navarro Presidente TRF5 Abril Setembro
Desembargador Federal Rogério Fialho Presidente TRF5 Setembro -
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Estrutura Orgânica do CJF 
Para executar seus processos de trabalho, o Conselho da Justiça Federal tem sua es-

trutura orgânica regulamentada pela Resolução CJF n. 349, de 3 de junho de 2015, que 
detalha as unidades vinculadas à Presidência e à Corregedoria-Geral, que representam a 
alta administração do órgão.

I – Plenário

II – Presidência – PR 
•  Secretaria de Controle Interno – SCI
•  Secretaria-Geral – SG
 - Secretaria de Estratégia e Governança – SEG
 - Secretaria de Tecnologia da Informação – STI
 - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças – SPO
•  Diretoria-Geral – DG
 - Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP 
 - Secretaria de Administração – SAD 
 - Secretaria de Arquitetura e Engenharia – SAE

III – Corregedoria-Geral Da Justiça Federal – CG
•  Fórum Permanente de Corregedores da Justiça Federal
•  Juízes Auxiliares
•  Assessoria Especial – ASESP-CG
•  Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça Federal – SCG

IV – Turma Nacional De Uniformização Dos Juizados Especiais Federais - TNU
•  Comissão Permanente dos Coordenadores dos Juizados Especiais Federais
•  Secretaria da Turma Nacional de Uniformização – STU

V- Centro De Estudos Judiciários – CEJ
•  Conselho das Escolas da Magistratura Federal - CEMAF
•  Secretaria do Centro de Estudos Judiciários – SCE

A atual estrutura é resultado de reorganização administrativa determinada pelo Presi-
dente do Conselho da Justiça Federal, Ministro Francisco Falcão, ajustada com a premis-
sa de melhor delimitar as competências do titular da Secretaria-Geral, que passou a ser 
dirigida por magistrado e criar unidade voltada, precipuamente, para gestão de pessoal e 
administrativa do CJF.

Em síntese, a reorganização criou a Diretoria-Geral, unidade com competência para 
ordenar despesas e praticar os atos de gestão associados, e vincula à Secretaria-Geral uni-
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dades administrativas que permitirão ao titular executar a articulação política e institucio-
nal entre os órgãos do Sistema de Justiça; o assessoramento aos membros do Conselho 
nos assuntos de competência do Plenário; a coordenação das atividades de planejamento 
estratégico e orçamentário da Justiça Federal, bem como aquelas atinentes à modernização 
tecnológica desse segmento de Justiça.

As principais modificações foram: 

• Padronização da estrutura orgânica;
• Vinculação à Secretaria-Geral das unidades responsáveis pela comunicação social; as-

sessoria ao Plenário; planejamento estratégico e orçamentário do poder judiciário; e 
modernização tecnológica desse segmento de Justiça.

• Criação da Diretoria-Geral, responsável pela ordenação de despesa, administração do 
CJF (compras, contratos, gestão de material e patrimônio); gestão de pessoas (cadastro, 
legislação de pessoal e pagamento) e manutenção predial, além de realização de ativida-
des sistêmicas relacionadas à gestão de pessoas e de obras da Justiça Federal;

• Redução dos níveis gerenciais na estrutura da Secretaria de Administração (de três para 
dois níveis), com aglutinação de unidades operacionais (Seção) onde havia apenas o 
titular;

• Melhoria da estrutura da Secretaria de Controle Interno, que passou a contar com uma 
unidade de assessoramento técnico e uma seção de auditoria contábil;

• Incremento da Assessoria Jurídica, com a designação de mais um cargo de assessor;
• Transformação da Assessoria de Gestão Obras em Secretaria de Engenharia e Arquitetu-

ra, com incremento da estrutura a permitir a execução de atividades de acompanhamen-
to da fiscalização das obras da Justiça Federal e a manutenção predial;

• Alteração da designação da Secretaria de Desenvolvimento Institucional para Secretaria 
de Governança e Estratégia, com estrutura para melhor implementar o planejamento e 
a gestão estratégica da Justiça Federal, e com a criação de unidade voltada ao fomento 
da inovação;

• Reorganização da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, com a eliminação 
de um nível gerencial e a criação de uma seção de precatórios e outra para orientação 
contábil e análise de custos.

• Reorganização da Secretaria de Recursos Humanos, que passou a ser denominada “Se-
cretaria de Gestão de Pessoas”.

• Reorganização da Secretaria de Tecnologia da Informação com a eliminação de um 
nível gerencial e criação da Assessoria de Governança de TIC, para orientar a moderni-
zação tecnológica da Justiça Federal.

 
Macroprocessos

A seguir apresenta-se o desenho dos macroprocessos do CJF. Esse esquema oferece uma 
visão sistêmica das macro-atividades executadas pelo órgão e espelha a interação entre 
operações, unidades administrativas e objetivos estratégicos, além de explicitar com um 
pouco mais de detalhes a maneira como a missão do órgão é executada. Pelo que se consta-
ta por meio da figura abaixo, as ações do CJF estão agrupadas em sete grandes atividades, 
contemplados aí tanto os processos de trabalho finalísticos quanto os de apoio, evidencian-
do a forma de atuação do órgão.
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GESTÃO DE PESSOAS

SUPORTE ADMINISTRATIVO

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

ESTUDOS E APRIMORAMENTO

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE CORREICIONAL

SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA

O Conselho da Justiça Federal recebeu R$ 95 milhões e, aplicando medidas adminis-
trativas de contenção de despesas, executou R$ 88,4 milhões, sendo que destinou cerca de 
60% dos seus recursos para pagamento de pessoal, 38% para manutenção da máquina e 2% 
para investimentos.

Orçamento CJF

Macroprocessos

Categoria de gasto Provisão
recebida

Despesa
executada

Despesa
liquidada

Restos a pagar 
não Processados

Pessoal e encargos sociais 54.923.269,00 52.947.700,75 52.936.162,79 11.537,96

Despesas Correntes 38.419.382,47 33.309.797,90 28.118.659,21 5.191.138,69

Investimentos 2.224.222,00 2.220.032,72 170.497,34 2.049.535,38

Total 95.566.873,47 88.477.531,37 81.225.319,34 7.252.212,03
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ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
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Atuação Institucional

Plenário:
Em 2015, o Colegiado realizou oito sessões ordinárias, julgando 99 processos adminis-

trativos, conforme sintetizado no quadro abaixo:

Sessões do Conselho da Justiça Federal

Natureza Data Local Nº Processos Julgados

ordinária 9/2/2015 Brasília/DF 10

ordinária 9/3/2015 Brasília/DF 15

ordinária 27/4/2015 Brasília/DF 9

ordinária 25/5/2015 Brasília/DF 15

ordinária 10/8/2015 Brasília/DF 19

ordinária 21/9/2015 Recife-PE 6

ordinária 12/11/2015 Brasília/DF 8

ordinária 14/12/2015 Brasília/DF 17

Total de processos julgados 99

Em sua atuação reguladora, o Plenário do Conselho expediu 50 resoluções que trataram da 
gestão orçamentária, da gestão de pessoal, de governança e de atualizações em normativos. 

Atuação Regulatória do CJF

Orçamento
Jurisdição Governança
Atualização de Normativos Administração de Pessoal
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Em relação às resoluções, é importante frisar que relevantes temas voltados à adminis-
tração de pessoal foram regulados pelo plenário do CJF, como, por exemplo, a concessão 
de diárias e passagens, o auxílio pré-escolar, a retribuição por atividade docente e a par-
ticipação em banca examinadora de concurso, o regime de plantão dos servidores da área 
de segurança e transporte, e a gratificação por exercício cumulativo de jurisdição, entre 
outros. Na área da governança corporativa, o Colegiado aprovou importantes instrumentos 
de gestão, como o Manual de Contratação de Projetos de Arquitetura e Engenharia, a Polí-
tica de Nivelamento de TI e o Plano de Comunicação da Estratégia. Na área jurisdicional, 
o destaque foi para os ajustes no regimento interno para promover melhor funcionamento 
das TNU e das Turmas Regionais do Juizado Especial.  

Abaixo apresentamos, sinteticamente, o teor das principais resoluções aprovadas:

Resolução n. CJF-RES-2015/00339, de 10 de fevereiro de 2015, dispõe sobre a ins-
tituição do Manual de Contratação de Projetos de Arquitetura e Engenharia no âmbito do 
Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. 

Aprovada na sessão de 9 de fevereiro, objetiva uniformizar as exigências mínimas de 
projetos e disponibilizar um cronograma físico-financeiro com orientação sobre a execução 
dos serviços, além de simplificar procedimentos para o acompanhamento do contrato na 
execução de obras de construção ou reforma.

Resolução n. CJF-RES-2015/00340, de 11 de fevereiro de 2015, dispõe sobre a re-
gulamentação da concessão de diárias e da aquisição de passagens aéreas no âmbito do 
Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. 

Uma das principais mudanças está inserida no art. 10 da norma, a qual define que as di-
árias nacionais e internacionais pagas a servidores e magistrados terão como valor máximo 
o correspondente às diárias pagas aos ministros do STF.

Resolução n. CJF-RES-2015/00341, de 25 de março de 2015, dispõe sobre a gratifica-
ção por exercício cumulativo de jurisdição de que trata a Lei n. 13.093, de 12 de janeiro de 
2015, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.

De acordo com o texto aprovado, a gratificação será devida em virtude de acumulação 
de juízos ou de acervos processuais. A norma também fixa que o valor da gratificação men-
sal a ser paga aos magistrados – em contrapartida à acumulação de jurisdição – não poderá, 
somado ao subsídio, exceder o teto do subsídio mensal dos ministros do STF.

Resolução n. CJF-RES-2015/00342, de 5 de maio de 2015, dispõe sobre a alteração da 
Resolução n. 72, de 26 de agosto de 2009. 

Proposta que modificou as regras para a aquisição, a utilização e o controle de veículos 
no âmbito do CJF e da Justiça Federal de 1º e 2º graus. A medida altera dispositivos da 
Resolução n. 72/2009, que estabelece as diretrizes de uso dos veículos oficiais, excluindo 
a possibilidade de aquisição de veículos pick-up cabine dupla, cabine simples e utilitários 
multivans (SUV), devido aos seus altos custos, mas incluindo a possibilidade de adquirir 
motocicletas, tendo em vista as solicitações recorrentes para utilização desse tipo de trans-
porte no âmbito das unidades da Justiça Federal.
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Resolução n. CJF-RES-2015/00343, de 8 de maio de 2015, dispõe sobre a aplicação do 
art. 3º da Lei n. 12.774, de 28 de dezembro de 2012, aos servidores da categoria funcional 
de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – AOSD. 

De acordo com o normativo, serão beneficiados os servidores ativos, aposentados e 
pensionistas de cargos da carreira de auxiliar judiciário que ocupavam, até 26 de dezembro 
de 1996, data da publicação da Lei n. 12.774/2012, as classes “A” e “B” da antiga categoria 
funcional de AOSD, independentemente do grau de escolaridade. Esses servidores passarão 
a integrar o cargo de técnico judiciário, área administrativa, observado o enquadramento 
da tabela constante no anexo da norma, bem como os termos do art. 3º da mencionada lei.

A norma em comento também beneficiou os servidores que ingressaram na categoria 
funcional AOSD entre a data da publicação da Lei n. 9.421, de 24 de dezembro de 1996, e 
a data da Resolução CJF n. 207, de 5 de fevereiro de 1999, advindos de concursos públicos 
em vigor ou em andamento quando da edição dessa Lei, ou que tenham previsto no edital 
de concurso o cargo de auxiliar judiciário, na especialidade AOSD.

Resolução n. CJF-RES-2015/00345, de 2 de junho de 2015, dispõe sobre o Regimento 
Interno da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. 

Dentre as principais alterações, destaca-se a possibilidade de um membro efetivo ser re-
conduzido, por mais dois anos, a critério do respectivo tribunal regional federal e a previsão 
de juízo de admissibilidade de pedido de uniformização e de recursos extraordinários ser 
realizado pelo presidente ou vice-presidente da Turma Recursal, com fulcro no art. 541 do 
Código de Processo Civil – CPC, bem como por outro membro do Colegiado, designado 
pelo TRF ou indicado no regimento interno da própria turma, a exemplo do que já ocorre 
em algumas Regiões. 

A partir da alteração desse novo regramento, o magistrado responsável pelo juízo preli-
minar de admissibilidade poderá devolver o feito à turma recursal ou regional para eventual 
adequação, caso o acórdão recorrido esteja em manifesto confronto com súmula ou juris-
prudência dominante da TNU, do STJ ou do STF.

As mudanças promovem, ainda, a regulamentação (na linha do art. 543-B do CPC) do 
pedido de uniformização de jurisprudência representativo de controvérsia; a fixação em 15 
dias do prazo para o incidente de uniformização de jurisprudência dirigido ao STJ, unifor-
mizando-o àquele do recurso extraordinário e dos pedidos dirigidos às turmas nacional e 
regionais de jurisprudência, nos termos das Resoluções CJF n. 311 e 312, ambas de 14 de 
outubro de 2014; e a regulamentação do procedimento da reclamação.

Resolução n. CJF-RES-2015/00346, de 2 de junho de 2015, dispõe sobre alteração de 
dispositivos da Resolução n. 4, de 14 de março de 2008, que regulamenta a concessão de 
auxílio pré-escolar, deliberando que servidores da Justiça Federal, com dependentes impe-
didos de ingressar no ensino fundamental porque completam seis anos de idade depois de 
31 de março, terão direito a continuar recebendo o auxílio pré-escolar até o mês de dezem-
bro do ano em que se deu o impedimento. 

Resolução n. CJF-RES-2015/00347, de 2 de junho de 2015, dispõe sobre a compatibi-
lização dos regimentos internos das turmas recursais e das turmas regionais de uniformiza-
ção dos juizados especiais federais e à atuação dos magistrados integrantes dessas turmas 
com exclusividade de funções. 
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Com as mudanças ocorridas no Regimento Interno da TNU, o Colegiado aprovou, na 
mesma sessão de 25 de maio, duas alterações pontuais na Resolução CJF n. 61, de 25 de 
junho de 2009, para adequá-la ao novo regramento da TNU, quais sejam: 1ª) previsão do 
cabimento de agravo da decisão que inadmite na origem pedido de uniformização de juris-
prudência, abolindo a referência ao pedido de submissão, não mais cabível desde a entrada 
em vigor da Resolução CJF n. 163, de 9 de novembro de 2011; e 2ª) previsão de juízo de 
admissibilidade de pedido de uniformização e de recursos extraordinários a ser realizado 
pelo presidente ou vice-presidente da turma recursal, com fulcro no art. 541 do CPC, bem 
como por outro membro do Colegiado, designado pelo tribunal regional federal ou indica-
do no regimento interno da própria turma, a exemplo do que já ocorre em algumas Regiões.

Resolução n. CJF-RES-2015/00348, de 3 de junho de 2015, dispõe sobre a alteração 
de dispositivos do Regimento Interno do Conselho da Justiça Federal. 

O ato normativo possibilita que um juiz federal, dentre os requisitados para auxílio no 
STJ, pudesse exercer as funções de secretário-geral do CJF, além de outros ajustes com 
vistas a aperfeiçoar a estrutura do CJF para melhor atender ao cumprimento da missão do 
órgão. 

Resoluções n. CJF-RES-2015/00354 e 356, de 12 de agosto de 2015, que dispõem, 
respectivamente, sobre a alteração da Resolução n. CJF-RES-2014/00313, de 22 de outu-
bro de 2014, e a aprovação do Glossário de Metas do Planejamento Estratégico da Justiça 
Federal para o período de 2015 a 2020. 

As propostas, aprovadas pelo Comitê Gestor de Estratégia da Justiça Federal – CO-
GEST e apresentadas pelo Presidente, Ministro Francisco Falcão, ao Colegiado, contem-
plam a observância pelos tribunais regionais federais, às metodologias vinculadas à estraté-
gia e estabelecem prazos para a divulgação do Glossário de Metas e o envio de informações 
ao CJF sobre as metas e os projetos estratégicos em curso. 

Resolução n. CJF-RES-2015/00355, de 12 de agosto de 2015, dispõe sobre a Política 
de Nivelamento de Infraestrutura de Tecnologia da Informação da Justiça Federal. 

A proposta foi elaborada pelo comitê gestor do Sistema de Tecnologia da Informação 
da Justiça Federal – SIJUS e submetida à aprovação do COGEST e tem a finalidade racio-
nalizar a utilização dos recursos humanos e orçamentários pelos órgãos da Justiça Federal, 
o atingimento dos objetivos estabelecidos nos planejamentos estratégicos e o estabeleci-
mento de padrões básicos de serviços de Tecnologia da Informação como princípio de 
eficiência na gestão pública. 

Resolução n. CJF-RES-2015/00357, de 12 de agosto de 2015, dispõe sobre a apro-
vação do Plano de Comunicação do Planejamento Estratégico da Justiça Federal para o 
período 2015-2020. 

Tem por objetivo uniformizar os meios de divulgação dos conteúdos relacionados ao 
tema e tornar conhecidos os macrodesafios, os objetivos, as metas e as iniciativas prioritá-
rias para o período de 2015 a 2020, proporcionando engajamento de servidores e magistra-
dos, e transparência para a sociedade.

Resolução n. CJF-RES-2015/00363, de 28 de setembro de 2015, dispõe sobre a 
inclusão de dispositivo na Resolução n. CJF-RES-2013/00274, de 18 de dezembro de 
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2013, que regulamenta a retribuição por atividade docente e participação em banca 
examinadora de concurso no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e 
segundo graus. 

Resoluções n. CJF-RES-2015/00367 e 368, de 16 de novembro de 2015, que dis-
põem, respectivamente, sobre a inclusão de dispositivo no Regimento Interno da Turma 
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, anexo da Resolução n. CJF-
-RES-2015/00345, de 2 de junho de 2015, e acerca da inclusão do inciso VII no art. 4º da 
Resolução CJF n. 83, de 11 de dezembro de 2009. 

De acordo com os textos aprovados, as normas indicam expressamente que deverá 
constar do ato convocatório que a convocação se dará sem o prejuízo da jurisdição e qual 
a atividade será desempenhada pelo magistrado, com o intuito de distanciar a convocação 
ora tratada daquela em auxílio às atividades da corregedoria, como também fixa o limite de 
prazo máximo para a convocação em decorrência do ônus à Administração com pagamento 
de diárias por períodos prolongados, além da ciência do tribunal de origem.

Resolução n. CJF-RES-2015/00369, de 16 de novembro de 2015, dispõe sobre a re-
gulamentação do funcionamento do Centro de Produção da Justiça Federal – CPJUS, no 
âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.

Destaca-se que a principal alteração na norma diz respeito à descentralização das con-
tratações dos profissionais que atuam no CPJUS, que atualmente é feita apenas pelo CJF. 
No entanto, no próximo ano, caberá aos tribunais a contratação desses profissionais para 
produção e edição de matérias para rádio, televisão, mídia impressa e eletrônica.

Resolução n. CJF-RES-2015/00370, de 18 de novembro de 2015, dispõe sobre o tra-
balho em regime de plantão dos servidores ocupantes do cargo de técnico judiciário, área 
administrativa, especialidade segurança e transporte do Conselho e da Justiça Federal de 
primeiro e segundo graus. 

Resolução n. CJF-RES-2015/00379, de 17 de dezembro de 2015, dispõe sobre a alte-
ração da Resolução CJF n. 4, de 14 de março de 2008.

O Conselho da Justiça Federal decidiu, na sessão realizada em 14 de dezembro, ampliar 
o prazo para a compensação de trabalho prestado por servidores da Justiça Federal durante 
o recesso de 20 de dezembro a 6 de janeiro. 

Resolução n. CJF-RES-2015/00380, de 17 de dezembro de 2015, dispõe sobre a revo-
gação de dispositivo da Resolução n. 5, de 14 de março de 2008. 

O Conselho da Justiça Federal revogou o § 2º do art. 38 da Resolução n. 5/2008, que 
permitia a cessão ou requisição de servidores em estágio probatório para o exercício de 
cargos que não fossem de natureza especial, ou seja, de direção, chefia ou assessoramento 
de nível superior. 

Resolução n. CJF-RES-2015/00381, de 17 de dezembro de 2015, dispõe sobre a apro-
vação do Programa Nacional de Capacitação dos Servidores da Justiça Federal – PNC para 
o biênio 2015-2016 e dá outras providências. 

Em sessão realizada no dia 14 de dezembro, o Plenário do CJF aprovou o PNC, desti-
nado à formação e aperfeiçoamento profissional, bem como ao desenvolvimento gerencial, 
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com vistas à preparação de servidores para desempenharem atribuições de maior comple-
xidade e responsabilidade. 

Resolução n. CJF-RES-2015/00382, de 17 de dezembro de 2015, dispõe sobre a alte-
ração de dispositivos da Resolução n. 1, de 20 de fevereiro de 2008. 

De acordo com o texto aprovado, durante o curso de formação inicial e até que haja 
lotação nas respectivas unidades, os juízes ficarão à disposição da Escola da Magistratura 
Federal. Além disso, após o término do curso oficial para ingresso na carreira da magistra-
tura ou do curso de formação inicial, o magistrado terá, no mínimo, dez dias para entrar em 
exercício na vara onde for lotado.

Além dessas, foram aprovadas, pelo CJF, 20 resoluções da área orçamentária, sendo 18 
referentes à abertura e reabertura de créditos; 6 resoluções de alteração ou revogação de re-
soluções e a Resolução n. CJF-RES-2015/00349, que dispõe sobre a alteração da estrutura 
orgânica do Conselho da Justiça Federal.
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
DA JUSTIÇA FEDERAL
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Gestão Orçamentária da Justiça Federal

É missão constitucional do CJF realizar a supervisão e o gerenciamento financeiro da 
Justiça Federal, especialmente em relação ao primeiro grau de jurisdição, alocando recur-
sos na proporção de sua estrutura e abrangência de jurisdição, inclusive administrando as 
ocorrências de créditos adicionais ou contingenciamentos. Incumbe, ainda, ao CJF, o mo-
nitoramento dos pagamentos referentes aos precatórios no âmbito da União. 

 
Execução Orçamentária da Justiça Federal

Em 2015, considerando os créditos iniciais consignados na Lei n. 13.115, de 20 de 
abril de 2015, e os créditos adicionais, excluídos os valores relativos a sentenças judiciais 
transitadas em julgado (precatórios e requisições de pequeno valor), a Justiça Federal foi 
contemplada com recursos orçamentários no total de R$ 10,2 bilhões, conforme discrimi-
nado no quadro a seguir:

Unidade
Orçametária Despesa Pessoal (A) Outras Despesas (B) Dotação Autorizada

(C = A+B)

JF 1º G 6.109.551.993,00 1.998.647.986,00 8.108.199.979,00

TRF 1A. R 300.920.725,00 176.056.688,00 476.977.413,00

TRF 2A. R 308.692.704,00 105.954.488,00 414.647.192,00

TRF 3A. R 476.810.169,00 129.602.588,00 606.412.757,00

TRF 4A. R 288.476.531,00 76.285.677,00 364.762.208,00

TRF 5A. R 165.811.517,00 85.916.069,00 251.727.586,00

TOTAL 7.650.263.639,00 2.572.463.496,00 10.222.727.135

 Como é possível observar na tabela acima, cerca de 79% dos recursos (R$ 8,1 bilhões) 
foram liberados para o primeiro grau de jurisdição, onde são processados o maior volume 
de ações judicias, e 75% da dotação autorizada foi destinada ao pagamento de pessoal (R$ 
7,6 bilhões). 

 

Contingenciamento
O ano de 2015 foi marcado por forte contingenciamento orçamentário, que totalizou R$ 

211 milhões, resultado da crise fiscal aguda por que passa o País. Nesse contexto, coube 
ao CJF, de forma participativa, estabelecer os limites de cortes para cada Região, a fim de 
evitar descontinuidade em ações prioritárias ou prejuízos à função judicante dos órgãos.  O 
quadro abaixo detalha como se deu esse contingenciamento ao longo do ano. 

Demonstrativo da Dotação Autorizada - Grupo de Despesa
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 Precatórios
Ainda no desempenho de suas atribuições institucionais, o Conselho acompanhou o 

pagamento das sentenças judiciais transitadas em julgado de responsabilidade da União, 
suas autarquias, fundações públicas federais e empresas estatais dependentes, por meio da 
expedição de precatórios e requisições de pequeno valor (RPVs), que em 2015 totalizaram 
R$ 22,7 bilhões, conforme demonstrado no quadro da página ao lado      .

Exercício Financeiro: 2015   -   em R$

Unidade
Orçamentária Dotação 1° bimestre 2° bimestre 3° bimestre 4° bimestre 5° bimestre 6° bimestre

12101
Justiça Federal

de 1° Grau

Dotação 
Autorizada  6.953.384.898  8.327.357.475  8.265.199.122  8.147.030.952  8.142.691.746  8.108.199.979 

Limitação de 
empenho e de 
mov. financeira

 105.799.786  114.229.687  114.229.687  117.922.338  124.623.810 

12102
TRF 1

Dotação 
Autorizada  331.375.227  482.718.330  461.193.076  494.414.167  496.403.565  476.977.413 

Limitação de 
empenho e de 
mov. financeira

 42.694.881  42.173.241  42.173.241  42.950.590  45.159.092 

12103
TRF 2

Dotação 
Autorizada  309.738.751  378.270.198  377.137.403  400.470.589  401.100.993  414.647.192 

Limitação de 
empenho e de 
mov. financeira

 8.241.060  12.224.662  12.224.662  12.594.662  15.344.688 

12104
TRF3

Dotação 
Autorizada  473.752.772  554.013.791  547.719.810  587.844.202  592.674.551  606.412.757 

Limitação de 
empenho e de 
mov. financeira

 11.424.939  24.000.000  24.000.000  24.000.000  24.000.000 

12105 
TRF4

Dotação 
Autorizada  291.298.718  328.768.324  325.039.295  344.323.668  345.581.247  364.762.208 

Limitação de 
empenho e de 
mov. financeira

 3.648.313  5.000.000  5.000.000  5.000.000  40.000 

12106
TRF5

Dotação 
Autorizada  172.643.785  244.281.239  237.010.354  248.643.557  244.275.033  251.727.586 

Limitação de 
empenho e de 
mov. financeira

 15.239.971  13.810.492  13.810.492  9.510.492  2.810.492 

12000
Justiça Federal 

(somatório)

Dotação 
Autorizada  8.532.794.151  10.315.409.357  10.213.299.060  10.222.727.135  10.222.727.135  10.222.727.135 

Limitação de 
empenho e de 
mov. financeira

        187.048.950  211.978.082  211.978.082  211.978.082  211.978.082 

Ato que fixou a limitação
Não houve 

contingencia-
mento.

Portaria 
Conjunta nº 1 
de 29/05/15.

Portaria 
Conjunta nº 2 
de 29/07/15.

Mantido o 
limite fixado 
no bimestre 

anterior.

Mantido o 
limite fixado 
no bimestre 

anterior.

Portaria 
Conjunta nº 4 
de 9/12/15.

Pessoal Benefícios Atividades 
(Custeio) AJPC Projetos Total

 10.207.454.034  843.533.224  2.583.789.935  182.146.482  702.265.502  14.519.189.177 

Justiça Federal - Demonstrativo Bimestral da Limitação de Empenho
e da Movimentação Financeira ( art.52 §§1º e 2º da Lei 13.080 - LDO 2015)
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Proposta Orçamentária de 2016
O processo de elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2016 - PLOA 

2016 iniciou no mês de abril de 2015 mediante encaminhamento de correspondências aos 
tribunais e a SAD/CJF solicitando suas necessidades orçamentárias. 

Após análise das solicitações recebidas, procederam-se a alguns ajustes, bem como fo-
ram acrescentados valores destinados ao atendimento de despesas fundamentais à conti-
nuidade da prestação jurisdicional e que não estavam contempladas nas solicitações das 
unidades.

Valores totais propostos pela Justiça Federal à SOF/MP para o exercício de 2016: 

Precatórios e RPVs da Administração Direta e Indireta
(Exceto o FRGPS e FNAS) Total em R$

Destaques Inicialmente Recebidos 13.004.983.710,00
(-) Movimentações Orçamentárias (Créditos Adicionais) 23.878.798,00

(=) Destaques recebidos 12.981.104.912,00

Precatórios e RPVs do FRGPS e FNAS Total

Destaques Inicialmente Recebidos 8.571.874.920,00
(+) Movimentações Orçamentárias (Créditos Adicionais) 769.539.659,00

(=) Destaques recebidos 9.341.414.579,00

Contribuição da União ao PSS (Patronal) Total

 Destaques Inicialmente Recebidos 382.892.474,00
 (+) Movimentações Orçamentárias (Créditos Adicionais) 0,00

 (=) Destaques recebidos 382.892.474,00

= Posição final em 31/12/2015 22.705.411.965,00

Pessoal Benefícios Atividades 
(custeio) AJPC Projetos Total

10.207.454.034 843.533.224 2.583.789.935 182.146.482 702.265.502 14.519.189.177

 Em sessão realizada no dia 10 de agosto de 2015, a proposta orçamentária da Justiça 
Federal ajustada aos limites recebidos da SOF/MP, excetuando-se os valores relativos a 
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado – Precatórios e Requisições de Pequeno Valor, 
foi enviada ao Poder Executivo, via Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – 
SIOP e por meio do ofício CJF-OFI-2015-03641, de 14 de agosto de 2015.

O Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional o PLN n. 7/2015-CN - Projeto de 
Lei Orçamentária para 2016 onde constou, inicialmente o valor total de R$ 10.260.945.772,00, 
para atendimento das necessidades orçamentárias da Justiça Federal, conforme detalha-
mento a seguir:
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 Apesar dos acréscimos obtidos por meio das emendas, o montante total aprovado para 
a dotação orçamentária da Justiça Federal em 2016 sofreu grande redução sendo limitado 
a R$ 9.797.077.381, o que representa 4,52% de diminuição em relação ao PLOA encami-
nhado ao Congresso.

Região  Pessoal   Benefícios  Atividades AJPC  Projetos Total em R$

1ª Região
TRF 291.300.000 21.780.728 99.484.497 12.100 51.494.923 464.072.248

Seções 1.790.000.000 139.873.724 314.984.615 38.441.721 22.091.061 2.305.391.121 

Sub Total 2.081.300.000 161.654.452  414.469.112  38.453.821 73.585.984 2.769.463.369

2ª Região
TRF 306.100.000 20.328.252 87.635.194 30.000 11.681.543 425.774.989

Seções 946.150.000 64.134.796 145.725.213 9.137.614 2.466.859 1.167.614.482

Sub Total 1.252.250.000 84.463.048 233.360.407 9.167.614 14.148.402 1.593.389.471

3ª Região
TRF 469.200.000 32.590.556 73.800.479 15.000 20.169.925 595.775.960

Seções 1.203.300.000 88.307.851 230.360.150 31.243.987 15.540.000 1.568.751.988

Sub Total 1.672.500.000 120.898.407 304.160.629 31.258.987 35.709.925 2.164.527.948

4ª Região
TRF 281.600.000 17.885.552 46.801.223 10.000 12.000.000 358.296.775

Seções 1.170.000.000 83.694.372 203.213.971 41.157.543 21.596.000 1.519.661.886

Sub Total 1.451.600.000 101.579.924 250.015.194 41.167.543 33.596.000 1.877.958.661

5ª Região
TRF 158.000.000 11.550.752 59.098.869 15.000 12.915.227 241.579.848

Seções 773.000.000 62.371.876 140.201.457 20.526.007 31.004.250 1.027.103.590

Sub Total 931.000.000 73.922.628 199.300.326 20.541.007 43.919.477 1.268.683.438

SCJF 51.900.000 3.862.402 58.063.119 - - 113.825.521

Reserva 316.993.641 25.847.695 93.565.000 31.411.028 5.280.000 473.097.364

Sub Total TRF 1.506.200.000 104.135.840 366.820.262 82.100 108.261.618 2.085.499.820

Sub Total Seções 5.934.350.000 442.245.021 1.092.548.525 140.506.872 92.698.170 7.702.348.588 

Total Primeiro Grau 6.251.343.641 468.092.716 1.186.113.525 171.917.900 97.978.170 8.175.445.952 

Total Justiça Federal
(Divulgado) 7.757.543.641 572.228.556 1.552.933.787 172.000.000 206.239.788 10.260.945.772 

Justiça Federal - Proposta Orçamentária 2016 (PL nº 7/2015 - CN)
Todas as fontes (100, 150 e 181)
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  Registra-se que, diante da justificativa do Governo federal quanto ao cenário fiscal 
desfavorável e deficitário, foram suprimidos do Anexo V da LOA 2016 os quantitativos e 
valores que servem como balizadores autorizativos para o provimento de cargos/funções 
no âmbito da administração federal.

Justiça Federal - LOA 2016 - Lei nº 13.255/2016
Todas as fontes (100, 150 e 181)

Região  Pessoal   Benefícios  Atividades AJPC  Projetos Total em R$

1ª Região

 TRF 291.300.000 22.780.728 82.000.728 12.100 22.472.862 418.566.418 

 Reserva TRF - - 1.759.860 - - 1.759.860 

Seções 1.790.000.000 139.873.724 245.971.953 38.441.721 42.146.311 2.256.433.709 

Sub Total 2.081.300.000 162.654.452 329.732.541 38.453.821 64.619.173 2.676.759.987 

2ª Região

TRF 306.100.000 20.328.252 65.932.627 30.000 5.630.004 398.020.883 

Reserva TRF - - 3.332.060 - - 3.332.060 

Seções 946.150.000 64.134.796 104.826.660 9.137.614 1.197.173 1.125.446.243 

Sub Total 1.252.250.000 84.463.048 174.091.347 9.167.614 6.827.177 1.526.799.186 

3ª Região

TRF 469.200.000 32.590.556 51.721.824 15.000 16.564.427 570.091.807 

Reserva TRF - - 1.680.822 - 1.600.000 3.280.822 

Seções 1.203.300.000 88.307.851 165.225.802 31.243.987 7.459.200 1.495.536.840 

Sub Total 1.672.500.000 120.898.407 218.628.448 31.258.987 25.623.627 2.068.909.469 

4ª Região

TRF 281.600.000 17.885.552 35.519.466 10.000 5.880.000 340.895.018 

Reserva TRF - - 1.566.548 - 400.000 1.966.548 

Seções 1.170.000.000 83.694.372 143.894.013 41.157.543 10.557.600 1.449.303.528 

Sub Total 1.451.600.000 101.579.924 179.413.479 41.167.543 16.437.600 1.790.198.546 

5ª Região

TRF 158.000.000 11.550.752 46.393.645 15.000 6.670.434 222.629.831 

Reserva TRF - - 600.000 - 1.500.000 2.100.000 

Seções 773.000.000 62.371.876 98.418.831 20.526.007 15.024.390 969.341.104 

Sub Total 931.000.000 73.922.628 144.812.476 20.541.007 21.694.824 1.191.970.935 

SCJF 51.900.000 3.862.402 39.120.418 - - 94.882.820 

Reserva
281.892.488 25.847.695 67.167.697 31.411.028 5.573.898 411.892.806 

- - 28.040.584 - 3.556.500 31.597.084 

Sub Total TRF 1.506.200.000 105.135.840 290.507.580 82.100 60.717.727 1.962.643.247 

Sub Total Seções 5.934.350.000 442.245.021 797.457.677 140.506.872 76.384.674 7.390.944.244 

Total Primeiro Grau 6.216.242.488 468.092.716 892.665.958 171.917.900 85.515.072 7.834.434.134 

Total Justiça Federal 7.722.442.488 573.228.556 1.183.173.538 172.000.000 146.232.799 9.797.077.381 
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Diante desse fato, não há autorização para provimento pela via do Anexo V 2016. Entre-
tanto, os §§ 6º e 12 do art. 99 da Lei n. 13.242/2015 (LDO 2016) autorizam o provimento 
de saldos de quantitativos remanescentes das autorizações relativas ao Anexo V da LOA 
de 2015.

Precatórios e RPV para o exercício de 2016
Quanto à proposta orçamentária para o exercício de 2016, contemplando os pagamentos 

de precatórios, encaminhados pelos tribunais regionais federais por intermédio do envio 
dos bancos de dados e ofícios consolidando as respectivas propostas, a projeção das des-
pesas com as RPVs, como também a previsão da parcela relativa à contribuição patronal 
da União ao PSS - em virtude da contribuição incidente no saque dessas requisições, são 
apresentadas de forma resumida no quadro disponibilizado a seguir.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA 2016
(Precatórios, RPVs e contribuição patronal ao PSS) 

Natureza da Despesa Precatórios RPVS Total em R$

3.1.90.91 4.475.017.496,80 1.827.692.861,40 6.302.710.358,20

3.3.90.91 (FRGPS) 33904 3.456.561.509,79 6.908.020.433,17 10.364.581.942,96

3.3.90.91 (FNAS) 55901 148.211.587,70 1.448.270.287,64 1.596.481.875,34

3.3.90.91 6.516.048.488,60 1.442.916.349,91 7.958.964.838,51

4.5.90.91 511.958.964,46 36.559.233,77 548.518.198,23

Total 15.107.798.047,35 11.663.459.165,89 26.771.257.213,24

PSS  (22% do 3.1.90.91) 984.503.849,30 402.092.428,00 1.386.596.277,30

Total da Proposta 16.092.301.896,65 12.065.551.593,89 28.157.853.490,54
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PLANEJAMENTO DA
JUSTIÇA FEDERAL
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Planejamento da Justiça Federal

Coube também ao CJF colaborar na coordenação da execução da Estratégia da Justiça 
Federal, aprovada por meio da Resolução CJF n. 313/2014. 

Os dados indicam que na Justiça Federal, os cerca de 1.700 magistrados proferiram 
mais de 2,5 milhões de decisões tendentes a pôr fim aos processos judiciais na fase de co-
nhecimento. Houve decisão em quantidade igual a 98% dos processos que entraram nesse 
ano de 2015 (2,56 milhões). Foi o melhor resultado relativo desde 2011.

Os números demonstram ainda que a produtividade cresceu nos últimos seis anos cerca 
de 1,5% em média por ano, enquanto a demanda dos cidadãos pelos serviços da Justiça 
Federal, 2,5% por ano. Isso porque há grande litigância em que são partes órgãos da União 
e que, mesmo com o aumento da produtividade dos juízes, o acervo total não diminuiu no 
ano que passou, conforme se vê na tabela abaixo:

Ano Semestre Distribuídos Julgados Cumprimento 
semestral

Cumprimento 
anual

2010
1º 1.214.116 1.160.558 95,59%

95,87%
2º 1.262.100 1.213.400 96,14%

2011
1º 1.296.070 1.270.948 98,06%

100,69%
2º 1.212.566 1.255.091 103,51%

2012
1º 1.255.520 1.205.408 96,01%

95,88%
2º 1.280.956 1.226.466 95,75%

2013
1º 1.156.428 1.117.269 96,61%

95,45%
2º 1.363.883 1.288.416 94,47%

2014
1º 1.735.598 1.348.905 77,72%

81,68%
2º 1.571.198 1.352.045 86,05%

2015

1º 1.327.534 1.261.671 95,04%
98,19%

2º 1.265.273 1.284.216 101,50%

Total 2015 2.592.807 2.545.887   
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A 3ª Região (com jurisdição em São Paulo e Mato Grosso do Sul) e a 5ª Região (com ju-
risdição em Pernambuco, Alagoas, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe) bateram 
a meta de produtividade, que era proferir decisão em número maior ao de casos novos. A 
1ª Região, que abarca 14 Estados da Federação (Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito 
Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e 
Tocantins), respondeu por cerca de 30% desse volume.

Outra meta alcançada no ano passado foi a relativa ao julgamento dos processos mais 
antigos. A Justiça Federal se comprometeu em proferir decisão tendente a pôr fim ao pro-
cesso em 100% dos casos que tramitam na jurisdição comum há cinco anos ou mais. No 
Juizado Especial, chamado de juizado de pequenas causas, a meta era não deixar sem de-
cisão 100% de processos em tramitação há quatro anos ou mais e resolver, ao menos, 
70% daqueles com três anos. Nessa jurisdição especial, os melhores desempenhos foram 
alcançados pela 2ª e a 4ª Regiões (a primeira jurisdição no Rio de Janeiro e Espírito Santo 
e a última no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina), que deixaram, cada uma, um 
passivo de menos de 600 processos antigos para julgar. 

Na busca por desestimular a litigância desnecessária, foram encerrados mais de 108 mil 
casos pela via da conciliação, com destaque para a 2ª Região, que melhorou em 45% seu 
desempenho em relação a 2014.

Região

Nº de
processos de 
conhecimento 
distribuídos 

2015

Casos
encerrados 

por
conciliação 

2015

% de
Conciliação 

2014

% de
Conciliação 

2015

Cumprimento
1º semestre

Cumprimento
2015

1ª 691.967 33.678 6,71% 4,87% 81,02% 72,53%

2ª 255.979 14.558 3,92% 5,69% 124,30% 145,08%

3ª 571.746 16.675 2,73% 2,92% 114,76% 106,96%

4ª 611.312 21.612 6,71% 3,54% 57,92% 52,69%

5ª 419.128 21.652 8,59% 5,17% 55,00% 60,19%

JF 2.550.132 108.175 5,73% 4,24% 86,60%* 74%

*média percentual

Também foi prioridade no ano de 2015 o julgamento das ações cíveis de improbidade 
administrava. Nos últimos dois anos foram julgados cerca de 5.000 casos, tendo ocorrido 
condenação em 1.627 processos.
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Na área criminal, a Justiça Federal foi bem no ano passado, resolvendo mais de 73 
mil casos, resultado que fez reduzir em 22% o acervo de processos dessa natureza. A 
5ª Região apresentou desempenho excepcional em 2015 nesse tema, superando em três 
vezes a meta estabelecida (solucionar quantidade maior de processos criminais que o de 
casos novos criminais).

Região Passivo Julgados
(2013 + 2014 + 2015) % de julgados Cumprimento 

1º semestre
Cumprimento 

2015 (70%)

1ª 7.757 2.385 30,75% 34,22% 43,92%

2ª 904 440 48,67% 56,03% 69,53%

3ª 1.144 504 44,06% 50,79% 62,94%

4ª 1.190 531 44,62% 52,84% 63,75%

5ª 2.816 1.139 40,45% 50,83% 57,78%

JF 13.811 4.999 36,20% 41,62% 51,71%

Região Passivo Baixados Cumprimento 1º 
semestre

Cumprimento 
2015

1ª 9.266 6.401 80,60% 70,38%

2ª 5.261 4.761 92,40% 90,50%

3ª 21.579 29.493 163,79% 136,67%

4ª 19.212 15.243 71,00% 79,34%

5ª 4.758 17.842 390,10% 374,99%

JF 60.076 73.740 127,04% 122,74%

Processos Criminais Baixados
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Ainda na área penal, vale destacar que nos últimos dois anos foram mais de 4.000 julga-
dos, e que, tanto a 2ª quanto a 4ª Região, alcançaram a meta de julgar, ao menos, 70% dos 
processos criminais em tramitação a três anos ou mais.

Foi prioridade também o julgamento dos processos que trataram da exploração sexual, 
tráfico internacional de pessoas e redução à condição análoga a de escravo, crimes que só 
podem ser julgados pela Justiça Federal.

Os dados apontam ainda que, em média, cada magistrado solucionou definitivamente 
cerca de 2.000 casos. Com relação à produtividade de magistrados e servidores, a meta 
estabelecida foi cumprida pela 1ª e 3ª Regiões.
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ESTRATÉGIAS E
OPERAÇÕES EXECUTADAS
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 Estratégias e operações executadas

Considerando as atividades essenciais do Conselho da Justiça Federal, resumidas em 
seus macroprocessos e a estratégia definida para o período, serão apresentados a seguir 
as principais ações realizadas e os resultados alcançados em 2015. As informações foram 
agrupadas nos 5 temas e 11 objetivos estabelecidos no Plano Estratégico.

Mapa Estratégico 
O plano estratégico, que foi elaborado com ampla participação de servidores, dirigentes 

e magistrados do órgão, explicita objetivos, indicadores, metas e iniciativas que devem ser 
executadas ao longo do sexênio 2015/2020. 

O referido plano foi elaborado em consonância com a estratégia da Justiça Federal (Re-
solução CJF n. 313/2014) e concebido em sintonia com os macrodesafios do Poder Judiciá-
rio (Resolução CNJ n. 198/2014). Seus elementos foram sintetizados no mapa estratégico, 
representado na figura abaixo. 

Como é possível verificar, o Mapa Estratégico do CJF descreve:
• Missão – estabelece a razão da existência da organização, definindo seu propósito ins-

titucional;
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• Visão de Futuro – projeção de um cenário idealizado, possível e desejável da organi-
zação, de maneira clara, atraente e viável. Define o modo como a organização pretende 
ser percebida; 

• Valores – são costumes, posturas e ideias que direcionam o comportamento das pessoas 
na organização, permeando todas as suas atividades e relações;

• Objetivos Estratégicos – definem as prioridades em que órgão deve se concentrar para 
alcançar os resultados esperados e concretizar a missão institucional; e 

• Temas – agrupamento de objetivos que comunicam uma mesma finalidade organizacional. 

Efetividade da Justiça Federal
O tema Efetividade contempla a atuação jurisdicional do Conselho, que é traduzida na 

busca pela uniformização da jurisprudência dos Juizados Especiais, exercida pela Turma 
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais –TNU, e inclui, ainda, a ativi-
dade gerencial exercida pelo Conselho de aprimorar a governança da Justiça Federal. Para 
esse tema foram definidos dois objetivos que abarcam as dimensões referidas.

Objetivo: Uniformizar a jurisprudência dos juizados especiais federais
 
É competência da TNU, órgão coordenado pelo Ministro Corregedor, processar e julgar 

os incidentes de uniformização de interpretação de lei federal em questões de direito mate-
rial fundado em divergência entre decisões de turmas recursais de diferentes regiões ou em 
face de decisão de uma turma recursal proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudên-
cia dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Meta:
Na busca por diminuir o volume de processos pendentes de decisão da TNU e aumentar 

a celeridade na solução das lides submetidas ao órgão, a meta estabelecida para 2015 foi 
reduzir a taxa de congestionamento de 66% para 45%. 

Inciativas:
Para garantir o alcance desse resultado, a TNU deu continuidade à implantação do Pro-

cesso Judicial Eletrônico – PJe, utilizando a versão nacional do sistema, passando a receber 
petições originárias exclusivamente no Pje, o que permitiu maior agilidade na tramitação 
dos feitos, transparência na prática dos atos processuais, proporcionando grande facilidade 
à atuação dos advogados, que passaram a peticionar diretamente no sistema, dispensando o 
envio dos documentos por outros meios.

Além disso, foram implementadas medidas para aumentar a produtividade da TNU, 
tais como a convocação de juiz auxiliar (Resolução n. 367/2015) para colaborar na gestão 
administrativa e técnica do órgão; a realização do seminário “Diálogos e Cooperação no 
Sistema Recursal dos Juizados Especiais Federais”, que produziu enunciados visando a 
simplificação do processo recursal do Juizado; e o mutirão de magistrados, que receberam 
cerca de 12.000 processos para relatoria. 

Ademais, para proporcionar maior divulgação dos julgados paradigmas da Turma, o que 
favorece a convergência jurisprudencial e a redução de recursos caracterizando litigância 
desnecessária, foi criado o Boletim da TNU.
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Resultado:
Apesar do conjunto de medidas planejadas e executadas, a taxa de congestionamento 

da TNU em 2015 ficou em 56%, representando 80% de cumprimento da meta. Isso porque 
parte dos efeitos dessas ações só serão percebidos em 2016, quando se espera reduzir a 
níveis desejados o número de casos pendentes na TNU. 

TNU - Taxa de
congestionamento

Linha de base Meta para 2015 Taxa de Cong. em 2015 Desempenho

66% 45% 56% 80%

Indicador de Congestionamento -  TNU 

Objetivo: Promover a melhoria na governança da Justiça Federal

No âmbito gerencial, o CJF tem a missão de estimular e orientar os órgãos na direção 
da profissionalização da administração judiciária, por meio da implementação de práticas 
modernas e eficientes de gestão que possam produzir elevados padrões de governança. 

Meta:
Para avaliar o alcance do objetivo de melhorar a governança da Justiça Federal, a meta 

definida foi atingir 50% de avaliação positiva no diagnóstico de governança em 2015 
e 75% até 2020. 

Iniciativas:
Para a consecução desse resultado, com ineditismo, foi elaborado modelo de governan-

ça, que definiu 55 práticas de gestão, o que possibilitou a construção de  um instrumento de 
avaliação que permitiu verificar a adoção dessas práticas relacionadas à estruturação e ao 
funcionamento da rede de governança; à execução das operações com inovação, melhoria 
e controle; à gestão de pessoas, com foco na formação e desenvolvimento de competências; 
ao uso racional da tecnologia da informação; ao monitoramento e à avaliação da estratégia; 
e aos mecanismos implementados para comunicar a estratégia, objetivando o nivelamen-
to das expectativas de desempenho por  parte dos operadores do sistema de justiça e dos 
usuários dos serviços,  garantida a transparência e à prestação de contas permanente das 
atividades de gestão e jurisdicionais. 

O instrumento de avaliação de governança foi aplicado nos 33 órgãos da Justiça Federal 
(5 TRFs, 27 Seções Judiciárias e CJF) e após a etapa de coleta, os dados foram organizados 
e analisados estatisticamente para se obter um indicador que representasse o nível de matu-
ridade em governança das unidades judiciárias da JF – iGovJF.

Resultados: 
O índice de governança do CJF obtido em 2015 foi 62,2%, superior à meta definida para 

o período que era 50%. Com esse desempenho, o CJF alcançou terceiro lugar entre os 33 
órgãos da Justiça Federal.  Já a média da Justiça Federal ficou em 40,4%.
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 Ressalta-se que, para que seja alcançado o resultado esperado para 2020, serão produzi-
das recomendações com a delimitação pontual de eventuais medidas necessárias à melhoria 
da administração judicial de cada um dos 33 órgãos, com o fim de incrementar o iGov-JF, o 
que deve promover melhores serviços aos cidadãos, traduzidos numa prestação jurisdicio-
nal transparente, eficiente e acessível.

 
Inovação e Alinhamento Transorganizacional

Esse tema contempla a preocupação por introduzir a cultura da inovação em nosso am-
biente de trabalho; estabelecer diretrizes para a promoção do desenvolvimento de compe-
tências profissionais dos servidores da Justiça Federal, necessário à adequada prestação 
jurisdicional;  e o interesse em manter permanente interlocução com órgãos e entidades que 
influenciam o funcionamento do sistema de justiça, para a construção de soluções compar-
tilhadas que atendam às  necessidades do cidadão usuário dos serviços de justiça.

Objetivo: Liderar iniciativas de modernização da Justiça Federal

O CJF é órgão que deve mobilizar esforços para a promoção de soluções inovadoras em 
relação à prestação jurisdicional, à governança e à supervisão administrativa e orçamen-
tária. Foram essas as premissas que nortearam esse objetivo, a meta e as iniciativas a ele 
relacionadas.

Meta:
A meta definida e comunicada para todas as unidades do órgão foi implantar pelo me-

nos um produto ou serviço novo, por ano, para a Justiça Federal.

Grupo

Estrutura e 
Funcionamento 

da Rede
de Gov.

Gestão de 
Pessoas e da 
Informação

Execução da 
est. Melhoria, 

Inov. e
Controle

Monit. e Aval. 
de Resultados

Comunicação,  
Relaçionamento
Institucional e
Transparência

iGovJF
2015

1ª Região 49,9 32,4 25,4 44,2 25,5 34,9

2ª Região 37,5 40,7 38,3 60,6 41,6 42,6

3ª Região 62,1 42,8 27,2 48,2 28,8 41,4

4ª Região 62,8 59,3 47,0 65,2 32,2 53,7

5ª Região 50,0 47,3 25,4 44,8 34,8 40,1

CJF 75,0 56,4 49,3 74,5 63,7 62,2

Justiça
Federal 52,2 41,3 30,1 49,6 31,2 40,4

Desvio-
Padrão 24,0 18,0 16,1 22,3 14,2 15,8
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Perseguindo este desafio, o órgão se mobilizou para realizar inovações nas áreas de tec-
nologia da informação, comunicação institucional, relacionamento com o cidadão, gestão 
de obras e gestão estratégica.   

Iniciativas:
Na área da gestão estratégica, implantou-se o Observatório da Estratégia. A partir dessa 

aplicação, e com poucos clicks, a qualquer pessoa é permitido conhecer qual é o acervo 
de processos da Justiça Federal que aguardam decisão; quanto recurso orçamentário foi 
arrecadado pelo Judiciário; quais os gastos realizados com pessoal, custeio da máquina e 
investimentos; qual a produtividade média de um juiz federal e de um servidor; qual é a 
força de trabalho disponível; onde estão localizadas as nossas varas; qual é a situação das 
metas e projetos estratégicos em curso e outras informações. A ferramenta está disponível 
no portal do CJF e permite o monitoramento da estratégia para a tomada de decisão da alta 
administração com base em fatos e dados.

 
O Conselho inovou também na busca por melhorar seu relacionamento com o cidadão. 

Para isso disponibilizou um novo Sistema de Ouvidoria (Serviço de Informações ao Cida-
dão – SIC), o que permitiu maior facilidade no registro e no monitoramento de reclamações 
e sugestões dirigidas ao CJF pelos cidadãos.

Buscando melhorar a qualidade do gasto público, na área de obras, foi produzido um 
Manual de Contratação de Projetos de Arquitetura e Engenharia para ser utilizado por toda 
a Justiça Federal. O manual visa uniformizar as exigências mínimas de projetos destinados 
a obras da Justiça Federal, simplificando os procedimentos de contratação, por meio da 
automação das planilhas de formação de preços.

Outra inovação relevante foi a elaboração e a produção do Boletim TNU. Trata-se de 
um informativo eletrônico mensal da Turma Nacional de Uniformização, que tem como 
destinatários magistrados, advogados e procuradores. O boletim traz a íntegra de decisões 
de destaque da jurisprudência dos Juizados Especiais Federais e é veiculado após as ses-
sões de julgamento do Colegiado. 

No último ano, a Assessoria de Comunicação - ASCOM também somou às suas atri-
buições a produção de material institucional para o perfil no Twitter do corregedor-geral 
da Justiça Federal, Ministro Og Fernandes. As publicações guardam relação com ações ou 
decisões da Corregedoria-Geral e da TNU, além de dados estatísticos dos dois órgãos e da 
Justiça Federal. 

Ainda com foco na inovação, a ASCOM apresentou à Secretaria-Geral do CJF, em de-
zembro de 2015, o protótipo do que será o novo portal do Conselho da Justiça Federal. 
A página, elaborada a partir do levantamento das necessidades de todas as secretarias do 
órgão, terá formato mais atrativo e dinâmico que a atual, com o objetivo de facilitar a 
navegação do cidadão usuário e garantir maior visibilidade às ações e decisões do Con-
selho da Justiça Federal, da Corregedoria-Geral e da Turma Nacional de Uniformização 
dos Juizados Especiais Federais, permitindo, ainda, acesso mais rápido às informações da 
transparência pública.

Destaca-se, ainda, serviço disponibilizado pela Biblioteca do CEJ, que implementou, 
em abril de 2015, o envio do Boletim Informativo “DOU Informe” para as bibliotecas 
da Justiça Federal. O Boletim consiste em uma coletânea dos principais atos normativos 
publicados no dia no Diário Oficial, pelos três Poderes da União, e das notícias mais rele-
vantes divulgadas nos sites do STF, CNJ, STJ, Câmara dos Deputados e Senado Federal. 
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Até abril de 2015, esse serviço era fornecido apenas para os servidores do Conselho da 
Justiça Federal, mas, a partir de outubro de 2015, o DOU Informe passou a ser publicado 
diariamente no Portal do CJF, o que proporcionou o acesso a toda a sociedade e foi aberta 
a possibilidade de qualquer cidadão enviar seu e-mail para ser cadastrado na mala direta 
de envio da publicação. A publicação permite a divulgação rápida para uma parcela maior 
da sociedade sobre decisões importantes do Judiciário e sobre normas legais aprovadas 
pelo Estado.

Na área de tecnologia da informação, foi implantado o novo webservice seguro, para 
consulta à base de dados CPF/CNPJ, incorporando o sistema de jurisprudência da consulta 
à base de dados do TRF 1ª Região, ademais, foi implantado o novo sistema de biblioteca 
digital (Pergamum).

 
Resultados: 

Conforme demonstrado, a meta de inovação foi cumprida, indicando que o CJF in-
corpora a cultura de inovação em suas práticas de gestão, comportamento essencial para 
manter o órgão alinhado aos desafios presentes e futuros.

Indicador de Inovação

Número de produtos ou
serviços novos implantados

na Justiça Federal.

Nº de produtos ou serviços novos 
implantados na JF em 2015 Desempenho

6 100%

 Objetivo: Incrementar a interlocução com outros poderes ou instituições

Um dos papéis mais relevantes do CJF é atuar como catalizador de boas práticas, pro-
movendo a troca de experiências e a formação de parcerias entre órgãos e entidades que 
de algum modo interferem ou são afetados pelo sistema de justiça, como, por exemplo, 
autarquias federais, Ministério Público, Ordem dos Advogados, Tesouro Nacional, De-
fensoria Pública, Advocacia da União e outras entidades, além dos próprios órgãos que 
compõe o Sistema de Justiça Federal. Essa atividade é essencial para a busca de soluções 
comuns para problemas que afetem de forma generalizada o sistema de justiça.

Meta:
Neste contexto, foi estabelecida a meta de promover pelo menos um evento anual de 

cada sistema organizacional, que envolvem os seguintes temas: Desenvolvimento Insti-
tucional; Gestão de Pessoas; Gestão de Obras; Tecnologia da Informação; Gestão Orça-
mentária; Controle Interno e Comunicação Institucional.

Iniciativas:
No cumprimento dessa função cooperativa, o CJF manteve interlocução com órgãos 

para a implementação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro – ENCCLA, em que o Secretário-Geral integrou o Gabinete de Gestão Integra-
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da – GGI e participou da XIII Reunião Plenária Anual da Estratégia, realizada nos dias 
23 a 26 de novembro de 2015, que teve como objeto a conclusão das ações realizadas em 
2015 e propostas para 2016.

Além disso, o órgão manteve 52 acordos de cooperação e, em 2015, foram assinados 
ou prorrogados termos de cooperação com a Advocacia-Geral da União, para adoção de 
medidas de interesse comum; com o Conselho Nacional de Justiça para a implementação 
do projeto Audiência de Custódia; com a Associação dos Juízes Federais, visando ativi-
dades de pesquisa e ensino; com o Ministério da Justiça para disseminação de métodos 
autocompositivos; e com a Escola Nacional da Magistratura, para o intercâmbio de infor-
mações e formação de magistrados. 

Na atuação de coordenação interna, com foco  no desenvolvimento institucional, na 
gestão orçamentária e na melhoria da governança de tecnologia da informação, foi rea-
lizado o  “I Encontro Executando a Estratégia na Justiça Federal”, ocorrido no dia 27 de 
agosto de 2015, com a participação dos presidentes, diretores-gerais, assessores de pla-
nejamento estratégico, representantes das áreas de orçamento, tecnologia da informação 
e estatística dos tribunais regionais federais, além dos gestores de projetos estratégicos e 
dos diretores de foro. Foram também convidados representantes da OAB, AJUFE e FE-
NAJUFE. O evento promoveu o debate de assuntos de extrema relevância para a Justiça 
Federal, reforçando o papel constitucional do CJF. Dentre as atividades realizadas no I 
Encontro, destaca-se a realização da Oficina de Indicadores Orçamentários e Impactos 
do Contingenciamento na Justiça Federal com o objetivo de avaliar os sistemas de in-
formação da atividade judicante e da gestão orçamentária, buscando a padronização e 
o alinhamento dos dados que alimentam o Sistema de Estatística do Poder Judiciário. 
Além disso, foram debatidos os impactos do contingenciamento inclusive na afetação 
das metas e estratégias da Justiça Federal. Outra importante atividade foi a oficina que 
pretendeu iniciar as atividades de padronização de informações estatísticas de monitora-
mento da produtividade judicial. 

Durante o Encontro também foi elaborado o modelo de governança para sistemas 
nacionais e assinada a Carta JF 2020 em que os presidentes se responsabilizaram em 
realizar sete compromissos em favor de um judiciário mais efetivo: 1 – Melhorar a qua-
lidade do gasto público: 2 – Padronizar indicadores financeiros e de produtividade; 3 – 
Implementar o repositório oficial de dados da Justiça Federal; 4 – Instituir  premiações 
para reconhecer unidades judiciais mais produtivas; 5 – Priorizar recursos para os pro-
jetos estratégicos; 6 – Fiscalizar as diretrizes acima assumidas; 7 – Estruturar setores de 
conciliação e mediação. 

 Especificamente na área da informática, o Sistema de Tecnologia da Informação da 
Justiça Federal - SIJUS produziu importante resultado, que foi a apresentação de propos-
ta de uma política de nivelamento de infraestrutura da Justiça Federal, que foi aprovada 
pelo plenário do Conselho por meio da Resolução n. CJF-RES-2015/00355, de 12 de 
agosto de 2015. Esse instrumento, além de ser um balizador para aquisições de informá-
tica, tem o propósito de equalizar a infraestrutura de tecnologia da informação de toda a 
Justiça Federal para que as cinco Regiões estejam em condições idênticas em relação à 
disponibilidade recursos estruturais de informática. 

Ainda na área da Tecnologia da Informação, foi planejada contratação conjunta de 
equipamentos escâneres para toda a Justiça Federal, o que permitiu redução de custos e 
uniformização de tecnologia.
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O Sistema de Gestão de Pessoas também realizou eventos com participação de re-
presentantes de todo nosso segmento de justiça. O objetivo foi unificar procedimentos 
e sugerir alterações normativas que melhor norteassem o processamento da folha de 
pagamento do Poder Judiciário da União, medida essencial para a melhoria do gasto do 
Judiciário, que destina cerca de 75% de seu orçamento para pagamento de pessoal. 

Outra medida importante foi a visita técnica realizada ao TRF4, nos dias 16 e 17 
de novembro, para conhecer o Sistema Eletrônico de Recursos Humanos - SERH e 
avaliar sua adequação como o sistema nacional de gestão de pessoas a ser implantado 
em toda a Justiça Federal e neste Conselho. A conclusão dos órgãos sistêmicos central 
e regionais foi a de que o sistema da 4ª Região é o mais apropriado para ser aplicado à 
toda a Justiça Federal, orientação que foi ratificada pelo Comitê Gestor da Estratégia 
– COGEST.  Sua implantação deve produzir melhorias significativas no controle das 
despesas de pessoal e permitir maior uniformização de procedimentos entre as cinco 
Regiões da Justiça Federal.

Na área da gestão de edificações, o destaque é para o trabalho de coordenação do 
Comitê de Obras da Justiça Federal, que está atualizando a política de gestão de obras da 
Justiça Federal, inclusive com a elaboração de um plano estratégico de edificações, que 
deve abarcar temáticas importantes, tais como: acessibilidade, custo de obras, sinaliza-
ção universal, sustentabilidade e eficiência energética. 

Para manter integrado ao sistema de controle interno da Justiça Federal, foi realizada, 
no mês de agosto, a 38ª Reunião do Comitê Técnico de Controle Interno – CTCI, nos 
termos disciplinados na Resolução CJF n. 206, de 02 de dezembro de 1998. Compõem 
o CTCI os dirigentes de Controle Interno dos Tribunais Regionais Federais e deste CJF, 
que o preside, e tem a finalidade de prestar assessoramento na adoção de uma sistemática 
integrada das atividades de controle, objetivando a padronização e aperfeiçoamento de 
métodos e procedimentos de controle, estimular a troca de experiências e a expedição de 
normas para maior eficiência, eficácia e economicidade das atividades de controle. 

Por fim, na área da Comunicação Institucional, também foram realizadas medidas 
de cooperação entre os regionais, com destaque para o ajuste promovido no modelo de 
contratação dos profissionais responsáveis pela elaboração dos programas produzidos 
pelo Centro de Produção da Justiça Federal – CPJUS. A medida visou a descentralização 
das atividades e dos desembolsos necessários à execução das funções relacionadas à 
comunicação social dos órgãos da Justiça Federal.  Nessa nova conformação, há maior 
responsabilidade dos regionais pela execução e gestão da atividade jornalística e de co-
municação institucional da Justiça Federal.  A medida trouxe agilidade na execução das 
tarefas afetas a área e promoveu redução de custos. Em decorrência dessas providências, 
foi revogada a Resolução n. 38, de 12 de dezembro de 2008, e editada nova resolução 
sobre o funcionamento do Centro de Produção da Justiça Federal.

Resultados: 
Os dados demonstraram que o CJF realizou com especial atenção sua função institucio-

nal de agir como integrador entre órgãos e entidades atuantes no sistema de justiça, o que 
certamente contribui para uma compreensão uniforme das regras de funcionamento de seus 
órgãos, e maior clareza em relação às suas dificuldades e potencialidades, tornando facili-
tada a implementação de soluções compartilhadas que possam produzir maior efetividade 
da prestação jurisdicional. 
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Indicador de Alinhamento Transorganizacional

É digno de nota que, na busca por integrar o Judiciário à sociedade, tornando transpa-
rente suas ações, houve intensa atividade de comunicação, cujas principais ações estão 
sintetizadas no quadro abaixo.

Taxa de promoção de eventos
(referente à 6 sistemas

organizacionais)

Meta para 2015 Eventos realizados 
em 2015 Desempenho

6 eventos (pelo menos
um de cada sistema) 7 116,67%

Serviço de Informação ao Cidadão - SIC 1.170 requerimentos

Notícias no Portal do CJF 348

Notícias no Portal da JF 1583

Notícias na intranet 533

Folha do CJF 4

Caderno TNU 5

Revista Via Legal 
1 publicação

1 edição digital

Mural do CJF 49

Atendimento a órgãos de imprensa 143

Programa Via Legal 38 edições

Interprograma de TV Momento Ambiental 19 edições

Boletim Rádio Cidadania Judiciária 180 matérias

Facebook
13.794 seguidores

271 postagens

Twiter CJF
1.564 seguidores 

196 tweets

Twiter JF
4.464 seguidores 

2.355 tweets

YouTube

3.296 visualizações

934 inscritos

143 vídeos

Relacionamento com a Sociedade
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 Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento do potencial humano na Justiça Fede-
ral

Este objetivo está relacionado à institucionalização de programas e ações voltados à 
avaliação e ao desenvolvimento de competências gerenciais e técnicas para magistrados e 
servidores da Justiça Federal; à valorização dos colaboradores; à humanização nas relações 
de trabalho; ao estabelecimento de recompensas; à modernização das carreiras e à adequa-
da distribuição da força de trabalho. Para monitorar o desempenho desse objetivo em 2015, 
foram traçadas três metas que orientam a formação e o aperfeiçoamento dos servidores e 
magistrados da Justiça Federal.

Metas:
A primeira meta estabelecida para o desenvolvimento de nosso potencial humano, foi 

dobrar, até 2020, o número de magistrados federais capacitados, em relação a 2014 e 
melhorar o desempenho em 2015 em pelo menos 15%.

A segunda meta tem foco no desenvolvimento das competências de servidores da Jus-
tiça Federal. Com esse propósito, a meta foi aumentar em, pelo menos, 10% o número 
de servidores da Justiça Federal capacitados a cada ano em relação ao ano anterior. 

A última meta traçada para esse objetivo refere-se ao apoio técnico oferecido pelo CJF a 
magistrados, por meio do Centro de Atendimento a Magistrados – CAJU. A meta foi assim 
estabelecida: dobrar, até 2020, o número de atendimentos a magistrados pela Central de 
Atendimento ao Juiz Federal - CAJU, em relação a 2014.

Iniciativas:
Para o alcance desses resultados foram realizadas iniciativas estratégicas, dentre as 

quais a disponibilização de quatro novos cursos em EaD: Curso Formação de conciliado-
res - parte teórica; Curso Básico de Direito Previdenciário; Curso sobre o novo Código de 
Processo Civil - Institutos Fundamentais; Curso sobre o novo Código de Processo Civil - 
Procedimentos e Provas.

Contribuiu, ainda, para o desenvolvimento do nosso capital intelectual, a elaboração 
colaborativa do Projeto Político Pedagógico da JF, realizada por meio de reunião com o 
Comitê Técnico Operativo do PNC em 25 e 26 de novembro e de discussões mantidas em 
um fórum de discussão sobre o tema. O projeto estratégico está aguardando a aprovação do 
Ministro Diretor do CEJ.

Destaca-se, também, a modernização da plataforma de educação a distância do CJF. O 
sistema Moodle foi atualizado para a versão 2.8.

 
Resultados: 

Os dados abaixo apresentados referem-se ao número de magistrados federais capacita-
dos em 2015. O desempenho ficou aquém do esperado – dos 345 magistrados previstos, 
apenas 183 foram capacitados. Parte das ações de capacitação planejadas não puderam ser 
realizadas em decorrência da política de economia de recursos definida pela presidência, 
o que resultou na não realização de cursos à distância para magistrados, com previsão de 
185 vagas. 
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desafio era capacitar 548 servidores e apenas 341 foram capacitados.

    Indicador de Formação de Magistrados

 Indicador de Formação de Servidores da JF

Indicador de Atendimento a Magistrado

Número de Magistrados da JF
aperfeiçoados até o final do

ano de referência.

Linha de base
2014

Meta para
2015

Número de
magistrados federais 
capacitados em 2015

Desempenho

298 345 183 53,04%

A terceira meta estabelecida foi dobrar, até 2020, o número de atendimentos a ma-
gistrados pela Central de Atendimento ao Juiz Federal - CAJU, em relação a 2014.

Resultados: 
Em 2014, foram realizados 1.034 atendimentos pela CAJU, por outro lado, em 2015 

foram 1.888, o que corresponde a um aumento de 171,64%. O resultado, portanto, foi bas-
tante satisfatório e superou as expectativas iniciais, que era realizar até 1.100 atendimentos.

Capacitação dos
servidores da

Justiça Federal

Linha de base
Meta para 2015

(pelo menos 10%
a mais do que 2014)

Número de servidores
da Justiça Federal

capacitados em 2015
Desempenho

498 548 341 62,23%

Eficiência Operacional
Para alcançar seus resultados finalísticos, o órgão também definiu como diretriz, enun-

ciada em três objetivos, realizar suas atividades com menor custo possível, com foco no 
controle dos atos administrativas e na agilidade da prática dos procedimentos operacionais.  

Objetivo: Promover a racionalização nos gastos públicos

A preocupação com racionalização dos gastos públicos, além de estar relacionada aos 
princípios da administração pública de eficiência e economicidade, é hoje uma realidade 
que se impõe a todos os órgãos, inclusive os da Justiça Federal que, no ano de 2015, sofreu 
um contingenciamento de mais de R$ 200 milhões, motivo pelo qual a racionalização dos 
gastos esteve fortemente presente nas ações desenvolvidas no ano passado.

Atendimentos a magistrados
pela Central de Atendimento

ao Juiz Federal - CAJU

Linha de base 
2014

Meta para 
2015 

Nº de atendimento
a magistrados pela 

CAJU em 2015
Desempenho

1.034 1.100 1.888 171,64%
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Meta: 
Para enfrentar esse cenário de restrição orçamentária e melhorar a eficiência do órgão, 

foi estabelecida a meta de reduzir em 10% as despesas com contratos do CJF.
Além disso, estabeleceu-se a meta de manter os custos de 100% das obras da Justiça 

Federal em conformidade com o valor referencial definido pelo CJF. 

Inciativas:
Buscando reduzir despesas sem perder eficiência, o CJF fez significativas mudanças em 

suas práticas de gestão administrativa, realizando reuniões com órgãos sob sua supervisão, 
prioritariamente por meio de videoconferência, ao invés de presenciais. Também reduziu 
aquisições com materiais permanentes e de consumo e restringiu a compra de gêneros ali-
mentícios para eventos institucionais, tudo isso procurando manter a mesma efetividade na 
concretização de suas funções essenciais.    

Especificamente em relação aos contratos com terceirizados, objeto da meta, a me-
dida tomada foi a redução de posto de trabalho onde havia certa ociosidade, tudo ajus-
tado às necessidades das unidades do órgão. 

No tocante à meta de adequar os custos das obras aos parâmetros do CJF, foi reali-
zada análise de conformidade normativa, com acompanhamento técnico e emissão de 
pareceres nos projetos das seguintes unidades: Subseção Judiciária de ARAGUAÍNA-
-TO: readequação do projeto arquitetônico e novo cálculo estrutural; Seção Judiciária 
de BOA VISTA-RR: avaliação de projeto arquitetônico; Subseção Judiciária de JI-
-PARANÁ-RO; Subseção Judiciária de PARNAÍBA-PI; Seção Judiciária de SALVA-
DOR-BA: acompanhamento da obra do Anexo III; Subseção Judiciária de PAULO 
AFONSO-BA: consulta para a inclusão de Sala Multiuso para a nova sede; Subseção 
Judiciária de PASSOS-MG; Subseção Judiciária de POUSO ALEGRE-MG.

Ainda foi realizada análise de conformidade normativa, com acompanhamento 
técnico e emissão de pareceres destinados à distribuição orçamentária da dotação do 
Plano Orçamentário Modernização-Acessibilidade dos seguintes projetos: 1ª Região: 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região: Sede I, Sede II, Anexo I, Anexo II, Anexo III 
e Ed. Dona Marta; 2ª Região: Subseção Judiciária de Angra dos Reis-RJ; Subseção 
Judiciária de Barra do Piraí-RJ; Subseção Judiciária de Duque de Caxias-RJ; Seção 
Judiciária do Rio de Janeiro, sede Rua Equador-RJ; Subseção Judiciária de Itaperuna-
-RJ; Subseção Judiciária de Magé-RJ; Subseção Judiciária de Petrópolis-RJ; Subseção 
Judiciária de Resende-RJ; Subseção Judiciária de São Cristóvão-RJ; Subseção Judiciá-
ria de Teresópolis-RJ; 3ª Região: Fórum Federal de Marília-SP; Prédio Administrativo, 
Praça da República, São Paulos; Fórum Federal de Execuções Fiscais, São Paulos; 4ª 
Região: Subseção Judiciária de Joaçaba-SC; Subseção Judiciária Ponta Grossa-PR.

Na linha da gestão de custos, com foco na eficiência, outra medida de destaque 
foi a decisão da presidência de sobrestar todos os pedidos de criação de cargos que já 
somavam mais de 4.000, a representar uma despesa estimada, caso fossem criados, de 
cerca de R$ 500 milhões, pedidos que deixaram de ser encaminhados ao Congresso 
Nacional, aliviando a pressão orçamentária de gastos com a máquina pública, uma vez 
que não foi autorizada a continuidade da tramitação dos processos no CJF que tratavam 
desses requerimentos. 
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Resultados:
Buscando atender ao objetivo de melhorar a qualidade do gasto, o CJF reduziu em 

48,15% a aquisição de material permanente; 15,34% a aquisição de materiais de consumo; 
41,39% a aquisição de passagens; e 37,38% o pagamento de diárias, sem que isso tenha 
interferido no desempenho normal das atividades do Conselho.

É importante destacar que houve redução de 93,10% na aquisição de gêneros alimen-
tícios voltados para fornecimento de lanches em eventos que passaram a ser realizados a 
partir de uma logística mais racional e econômica.

Especificamente com relação à meta de redução de gastos com contratos terceiriza-
dos, registra-se que houve redução de cerca de R$ 370 mil, representando diminuição de 
8,01% em relação a 2014. Apesar de a meta não ter sido alcançada, como foi demonstrado, 
ocorrem várias outras medidas de contenção de despesa, que trouxeram uma economia de 
despesas na ordem de R$ 7 milhões.  

Indicador de Economicidade

Taxa de despesas
com contratos

Linha de base Meta para 2015 Redução de despesas 
com contratos em 2015 Desempenho

R$ 4.716.130,83 Redução em 10% 8,01% 80,10%

Objetivo: Buscar a celeridade do trâmite do processo administrativo

Espera-se, com este objetivo, garantir a tramitação processual efetiva e ágil, com segu-
rança jurídica e procedimental, bem como elevar a produtividade dos operadores.

Meta:
Ficou estabelecida a meta de reduzir o tempo do trâmite dos processos administrativos. 

A proposta dessa meta era garantir, ao menos para os processos de trabalho críticos, a exe-
cução de suas atividades em tempo razoável, o que pode representar melhoria da qualidade 
do serviço e aumento de produtividade.

Inciativas:
Inicialmente foram identificados como críticos os processos “Adicional de qualifica-

ção”, “Aposentadoria”, “Averbação de tempo de serviço” e “Aquisição de bens e servi-
ços”, sendo que este último se desdobra nos subprocessos: “Planejamento da contratação”, 
“Contratação por inexigibilidade”, “Contratação por dispensa”, “Licitação”, “Gerencia-
mento de contrato” e “Execução orçamentária e financeira”.

A Assessoria Especial da Secretaria-Geral foi designada para acompanhar o cumprimen-
to desta meta, que tem como escopo alcançar, em número de dias, a razoável tramitação de 
processos administrativos, utilizando como amostragem cinco processos de aposentadoria, 
15 de contratações, 15 de renovação de contrato, cinco de averbação de tempo de serviço e 
cinco de adicional de qualificação.

O acompanhamento da meta está sendo realizada no processo CJF-ADM-2015/00350.12, 
e no ano de 2015 foi feito o planejamento deste acompanhamento. 
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Para os processos de pessoal, embora não tenham sido mensurados os tempos de trami-
tação, foram identificados atos que poderiam ser suprimidos do procedimento (p.e., parece-
res preliminar e definitivo da Seção de Direitos e Deveres nos processos de aposentadoria) 
e possibilidades de análise e manifestação simultâneas por mais de uma unidade (p.e., 
verificação das declarações/devoluções de material obrigatórias em processos de desliga-
mento e informações sobre períodos de férias a serem indenizados e de auxílio-alimentação 
devidos e pagos), já implementando uma tramitação mais célere. 

Já foram iniciadas atividades para revalidar o mapeamento de processos da SGP con-
siderados críticos: Adicional de Qualificação, de 30/11 a 18/12/2015; Aposentadoria, de 
14/12/2015 a 29/1/2016; e - Averbação de Tempo de Serviço, de 8/2 a 4/3/2016.   

Para a redução do tempo de tramitação, foram levantadas as alterações necessárias e os 
pontos críticos e apresentadas sugestões de melhorias. As etapas seguintes serão de valida-
ção de sugestões com os gestores, apresentação de desenho com as sugestões e levantamen-
to de dados sobre o impacto das mudanças no produto final do processo AQ, considerando 
tempo de tramitação, custo e retrabalho. 

Em relação ao processo de trabalho “Aquisição de bens e serviços”, foi adotada a inicia-
tiva de padronização dos termos de referência.

Além disso, foi publicada Ordem de Serviço CJF-ODS-2015/00001 a qual estabeleceu 
cronograma de execução das aquisições/contratações relativas ao orçamento do exercício 
de 2015, resultado do grupo de trabalho instituído pela Portaria CJF POR-2014/00578.

Resultados:
Ainda não foram apurados os resultados referentes ao tempo de tramitação dos pro-

cessos críticos, que aguardam a finalização da implementação do redesenho de processos 
proposto para a área de gestão de pessoas e o eventual impacto com a padronização dos 
termos de referência. 

Objetivo: Aperfeiçoar os sistemas de controles internos e a fiscalização da Justiça 
Federal

É condição para garantir a consecução de resultados consistentes e permanentes, ado-
ção de medidas administrativas que evitem a ocorrência de não conformidades, falhas, 
omissões, erros ou excesso de retrabalho. Essas ocorrências, que podem acontecer durante 
a execução das atividades laborais, devem ser evitadas, pois podem gerar desperdício de 
tempo e de recursos, além de comprometer a qualidade do trabalho. Em decorrência, foi 
estabelecida a diretriz de aperfeiçoar os sistemas de controles internos e a fiscalização da 
Justiça Federal. 

Meta: 
Uma das metas estabelecidas para verificação deste objetivo foi acompanhar 100% 

dos processos de trabalho do CJF elencados pelo controle interno como críticos.

Resultado:
Para o ano de 2015, foram definidos como processos críticos os de concessão e refor-

ma de aposentadoria e pensão. A Secretaria de Controle Interno acompanhou todos esses 
processos durante o ano, com posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas da União, 
perfazendo 100% da meta. 
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dezembro de 2015, constantes no plano anual de auditorias.

Inciativas:
Foram realizados três procedimentos de auditoria: ação conjunta de auditoria no CJF e 

Justiça Federal de primeiro e segundo Graus, conforme acordo dos dirigentes de controle 
interno da Justiça Federal em reunião do Comitê Técnico de Controle Interno (CTCI), na 
área de Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis, auditoria de concessão de diárias no 
Conselho da Justiça Federal e auditoria no Sistema de Gestão de Recursos Humanos – 
SGRH do CJF; 

Realizaram-se no exercício de 2015 outros nove procedimentos, entre inspeções, correi-
ções e monitoramentos. Foram eles: inspeção no Tribunal Regional Federal da 1ª Região; 
correição nos Tribunais Regionais Federais da 2ª, 3ª e 4ª Regiões, está última iniciada em 
2014 e finalizada em 2015; inspeção no almoxarifado do Conselho da Justiça Federal; 
inspeção na Subsecretaria de Execução Orçamentária e Financeira da Secretaria de Ad-
ministração do CJF; monitoramento da auditoria na construção do edifício sede da Seção 
Judiciária de Mato Grosso do Sul; monitoramento da auditoria nos contratos firmados entre 
o Conselho da Justiça Federal, os tribunais regionais federais e as instituições bancárias ofi-
ciais – Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, no âmbito do Conselho e Justiça Fede-
ral de primeiro e segundo graus; monitoramento da auditoria nos processos de trabalho da 
Secretaria do Centro de Estudos Judiciários relacionados ao planejamento, à coordenação 
e à execução de eventos educacionais, com o objetivo de avaliar as ações gerenciais e os 
procedimentos operacionais; acompanhamento do cumprimento do Parecer CNJ n. 2/2013, 
com o objetivo de verificar a aderência das unidades ou núcleos de controle interno do CJF 
às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ n. 86/2009; elaboração do Plano Anual de 
Atividades de Auditoria Interna – PAA do CJF para o exercício de 2016.

Foram programadas, ainda, as seguintes vistorias técnicas para 2015: construção do 
edifício sede da Subseção Judiciária de Uberlândia-MG; reforma da sede do Tribunal Re-
gional Federal da 2ª Região; reforma da sede da Seção Judiciária do Ceará; ratificação da 
vistoria na obra de reforma da sede do Tribunal Regional Federal da 2ª Região; e constru-
ção do Edifício Anexo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Resultado:
Durante o ano de referência, foram realizadas 12 atividades de inspeção, correição, au-

ditorias e monitoramentos, sendo que, para o cumprimento da meta, foram realizadas ações 
que se concentraram na verificação da conformidade procedimental, legal e de gestão das 
atividades relacionadas à concessão de diárias e passagens aéreas; gestão ambiental e licita-
ções sustentáveis; e sistema de recursos humanos, havendo cumprimento integral da meta. 

Indicador de Controle

Processos de trabalhos críticos elencados pelo
controle interno para 2015: Concessão e reforma de

aposentadoria e pensão de servidores do CJF

Desempenho

100%
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Meta: 
Ainda na área do controle interno, foi estabelecida a meta de realizar quatro fiscaliza-

ções técnicas de obras por ano. 

Resultado: 
Não foram realizadas as fiscalizações técnicas previstas para 2015 em função de lapso 

temporal da análise dos cronogramas apresentados, bem como da não programação das 
vistorias em conjunto com a Secretaria de Controle Interno.

 
Gestão de Pessoas

Objetivo: Desenvolver o potencial humano no CJF

Está entre os pilares para a consecução de bons resultados organizacionais o desenvol-
vimento de competências profissionais, medida essencial à garantia do exercício pleno das 
atividades laborais. Com esse fundamento, foram estabelecidas ações e traçadas duas metas 
visando a qualificação do corpo de servidores do Conselho da Justiça Federal, profissionais 
responsáveis pela coordenação técnica das funções sistêmicas desse segmento de Justiça.

Meta:
A primeira meta estabelecida foi aumentar em 10% o número de servidores capaci-

tados a cada ano. 

Iniciativas: 
Estão entre as medidas que deram suporte aos resultados alcançados no ano a elabora-

ção de um minucioso Levantamento de Necessidade de Capacitação – LNT, que envolveu 
todas as unidades do órgão, detalhando-se necessidades relacionadas a competências técni-
cas e aquelas relativas à formação de líderes. 

Para realizar o LNT, foi solicitado a cada unidade do órgão o preenchimento de formu-
lário demandando as seguintes informações: Tema; Justificativa; Ação educacional pro-
posta; Metodologia; Indicação de instrutor, instituição, empresa, quando houvesse; Data(s) 
preferencial(ais) de realização; Número participantes; Ordem de prioridade. 

Posteriormente essas solicitações foram incluídas em uma tabela, com o objetivo de ve-
rificar se havia alguma em duplicidade por mais de uma unidade. Também foram realizadas 
reuniões com diversas unidades para esclarecimentos de algumas demandas e, posterior-
mente, para conclusão e implementação do trabalho. 

Indicador de Conformidade

Auditorias
realizadas

Meta para 2015 Nº de auditorias realizadas 
em 2015 Desempenho

3 3 100%
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Ainda com vistas a desenvolver o potencial humano, foi estabelecida a iniciativa de 
implementar o Programa de Qualidade de Vida no CJF. Para essa ação foram desenvol-
vidos estudos pela Secretaria de Gestão de Pessoas pretendendo-se a implementação 
futura do projeto.

Resultados: 
Em 2015, foram capacitados 190 servidores do CJF, o que corresponde a um aumento 

de 14,46% em relação a 2014, quando foram capacitados 166 servidores.

  Indicador de Formação de Servidores do CJF

Capacitação dos 
servidores do CJF 

Linha de base 
2014

Meta para 2015 (pelo menos 
10% a mais do que 2014)

Nº de servidores do CJF 
capacitados em 2015

166 183 190

Meta: 
Outra meta voltada ao desenvolvimento das competências do corpo de servidores da 

Casa foi a de capacitar, anualmente, 100% dos gestores do CJF indicados pela Secre-
taria de Gestão de Pessoas.

Resultados:
Essa meta não foi atingida, tendo sido alcançado o percentual de 75,97% de cumpri-

mento. Um dos fatores que dificultaram o cumprimento da meta é o número reduzido de 
pessoal no órgão, o que restringe a participação do corpo gerencial que, ao ausentar-se das 
atividades gerenciais para participar de ações de capacitação, acaba gerando algum prejuí-
zo à execução das funções da área que dirige. 

Indicador de Formação de Gestores do CJF

Capacitação dos 
gestores do CJF 

Nº de servidores 
indicados

Nº de gestores capacitados
do CJF em 2015 Desempenho

129 98 75,97%

Ainda na área de gestão de pessoas, foram realizados centenas de procedimentos de 
controle de pessoal relativos aos direitos e deveres dos servidores e gestão de folha de pa-
gamento, conforme se vê no esquema a seguir.
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 Gestão da Tecnologia e da Informação
Nesse tema, serão descritas as principais ações realizadas pelo CJF e apresentados os 

respectivos resultados relativos ao aperfeiçoamento da governança de Tecnologia da In-
formação - TI e o nível de efetividade dos serviços prestados pela área de informática. A 
inclusão desse tema no Planejamento Estratégico teve como fundamento o fato concreto de 
que não é possível manter níveis satisfatórios de produtividade no trabalho sem um suporte 
adequado da área de TI, motivo pelo qual foram definidos três objetivos que resumem as 
prioridades nessa área.

Objetivo: Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação no Conselho da 
Justiça Federal

O objetivo refere-se ao aperfeiçoamento e consolidação de estruturas organizacionais e 
de processos que envolvem a alta direção, as gerências de TI e as gerências de negócio nas 
tomadas de decisão sobre o uso de TI, para garantir o alinhamento entre as estratégias da 
Justiça Federal e as operações das áreas de TI e de negócio.

Meta:
Com vistas a permitir o monitoramento do grau de maturidade em que se encontra o 

CJF em termos de governança de TI, foi estabelecida a meta de atingir, em 2016, o índice 
mínimo de 0,65 no questionário IGov TI no CJF. 

Iniciativas:
Para viabilizar o alcance dessa meta, foi elaborado plano de ação para resolver os pon-

tos fracos identificados no levantamento realizado em 2014 (IgovTI - TCU 2014), em que 
parte das medidas foram realizadas em 2015 e outras serão executadas a partir de 2016.

Podem-se destacar, ainda, iniciativas referentes à atuação sistêmica da TI na Justiça Federal: 
elaboração de planejamento de contratação para aquisição de certificados digitais para o CJF 
e Justiça Federal; intermediação junto à Caixa Econômica Federal para que o Acordo de Coo-
peração Técnica firmado entre CJF, TRFs e STJ com a CEF fosse prorrogado, para permitir a 

12 planilhas 
de atualização 

monetária

38 processos
de direitos
e deveres

63 rubricas de 
consignação 

revisadas

115 servidores 
removidos

204 rubricas
criadas

21 folhas de 
pagamento

1439 consultas 
atendidas

Controle de Pessoal
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emissão de certificados digitais para magistrados e servidores da Justiça Federal até 30/12/2016; 
participação no planejamento da contratação da nova INFOVIA do CNJ, que permitiu econo-
mia de recursos e aumento das velocidades antes disponibilizadas ao CJF e TRFs; participação 
no Comitê Nacional de Gestão de Tecnologia da Informação do Poder Judiciário (CNJ), com 
especial destaque às atualizações das Resoluções CNJ n. 90 e 99, que versavam sobre os requi-
sitos de nivelamento de TI e sobre o planejamento estratégico de TI do Poder Judiciário, respec-
tivamente. Tais resoluções foram substituídas pela Resolução CNJ n. 211, de 15/12/2015, que 
instituiu a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário 
(ENTIC-JUD); Participação na comunidade TIControle (www.ticontrole.gov.br), integrada por 
órgãos que atuam direta ou indiretamente no controle e que visa à discussão de boas práticas de 
contratação de TI, apoio técnico e para compartilhamento de soluções e projetos. 

Para cumprimento desse objetivo e meta, foi definida, ainda, a iniciativa de institucionalizar 
dois processos ITIL por ano. Para 2015, foram escolhidos dois processos de gerenciamento de 
TI: gerenciamento de incidentes/requisição e o de mudança.  Esses processos foram revisados, 
atualizados e operacionalizados. Serão encaminhados para serem institucionalizados em 2016.

Outra iniciativa escolhida para alavancar o índice de governança de TI foi a implementa-
ção de política de segurança da informação, que resultou nas seguintes ações: elaboração da 
nova Política de Segurança da Informação em substituição à Resolução n. 006/2008; realização 
de análise de vulnerabilidade do ambiente computacional, visando ações de gestão de riscos; 
elaboração, aprovação e publicação da Política de Gestão de Continuidade de Negócios em 
Segurança da Informação do CJF,  documento acessório diferenciado da política de segurança 
da informação do CJF e da Justiça Federal que define as diretrizes para a gestão de continui-
dade nos aspectos relacionados à Segurança da Informação, identificando ameaças potenciais 
para uma organização e os possíveis impactos nas operações de negócio, caso estas ameaças se 
concretizem, garantindo a recuperação dos ativos de informação e a continuidade das atividades 
críticas ao se defrontar com um desastre; proposição de mudanças na política de backup com 
o objetivo de adequá-la ao Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos 
da Justiça Federal (PCTT); elaboração, aprovação e publicação da Política de Gestão de Riscos 
de Segurança da Informação, documento acessório comum da política de Segurança da Infor-
mação do CJF e da Justiça Federal que define as diretrizes para o processo de gestão de riscos 
nos órgãos da Justiça Federal; elaboração da Política de Auditoria de Segurança da Informação, 
documento acessório comum da política de Segurança da Informação do CJF e da Justiça Fe-
deral que objetiva informar às partes interessadas o nível corrente da segurança da informação 
e indicar eventuais falhas e deficiências por meio da definição de diretrizes para o programa, o 
processo e os projetos de auditoria de segurança; elaboração da Política de Segurança para De-
senvolvimento, Aquisição e Manutenção de Sistemas, documento acessório comum da política 
de Segurança da Informação do CJF e da Justiça Federal que objetiva estabelecer princípios e 
diretrizes de segurança da informação para a validação dos sistemas desenvolvidos, mantidos, 
adquiridos ou em produção no âmbito do Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de 
primeiro e segundo graus; atualização da ferramenta de segurança do serviço de e-mail, detec-
tando de forma mais precisa SPAM, malwares, URL’s maliciosas e outros ataques cibernéticos 
direcionados aos sistemas de correio eletrônico; coordenação dos estudos necessários para a 
implantação de site de contingência de acordo com Acordo de Cooperação Técnica CJF - STJ.

Resultados:
Não há resultado apurado no período, uma vez que a meta foi definida com periodicida-

de bianual e será monitorada pela primeira vez em 2016.



RE
LA

TÓ
RI

O D
E A

TIV
ID

AD
ES

 DO
 CJ

F 2
01

5  
-  6

2

Aquisições Atualizações
Ações de Gestão e Governança de TI Implantação de sistemas e melhoria de Infra

Objetivo: Assegurar a efetividade dos serviços de Tecnologia da Informação para o 
Conselho da Justiça Federal

Trata-se de suprir as necessidades de infraestrutura tecnológica e de sistemas de infor-
mação visando à melhoria da satisfação dos clientes internos e externos da Justiça Federal 
em relação aos serviços de tecnologia da informação.

Meta:
Atingir, até 2019, 70% de satisfação dos usuários. 

Resultado: 
A meta tem a coleta bianual e a primeira medição será realizada em 2017 e a segunda 

em 2019.

Outras inciativas:
Na área da tecnologia da informação é adequado mencionar que o CJF atuou em quatro 

grandes frentes: aquisição/contratação de soluções; atualização do ambiente de TI; im-
plantação de sistemas, inclusive para modernização da infraestrutura e, como destaque, 
medidas de gestão e governança de TI.  

Na área de governança e gestão de TI, realçam-se as ações voltadas para o acompanha-
mento da implantação da política de nivelamento de infraestrutura de TIC, a elaboração, a 
consolidação e a operacionalização do processo de gerenciamento de mudança da norma de 
acesso à sala-cofre do CJF, atualização da portaria que designou os gestores de sistemas de 
informação do órgão, e a gestão dos 28 contratos que dão suporte à atividade no Conselho, 
inclusive o da fábrica de software. Entre as aquisições, vale destacar a contratação da nova 
solução de videoconferência, o que deve proporcionar melhoria na qualidade dos serviços 
e economia com a ampliação de eventos a distância ao invés de presenciais. 

Ações de TIC
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