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PALAVRA DO
PRESIDENTE
O Conselho da Justiça Federal,
órgão criado por meio da Lei n.
5.010/1966, tem como missão ser
o responsável pela organização da
Justiça Federal, competindo-lhe a
supervisão e o controle administrativo e orçamentário de todas as unidades judiciárias.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Tribunal
Federal de Recursos foi extinto e a
segunda instância da Justiça Federal
passou a ser exercida por cinco Tribunais Regionais Federais — TRFs. O
Conselho da Justiça Federal passou,
então, a funcionar junto ao Superior
Tribunal de Justiça, criado com a
competência de uniformizar a aplicação da legislação federal.
A Emenda Constitucional n.
45/2004 ampliou a competência do
CJF, conferindo-lhe poderes correicionais das atividades jurisdicionais
e administrativas dos órgãos da Justiça Federal, sendo suas decisões de
caráter vinculante.
A criação dos cinco TRFs acentuou a necessidade de uma gestão
concentrada e uniforme. De fato, o
Conselho da Justiça Federal desempenha papel de órgão unificador da
Justiça Federal, uma instituição de
dimensões nacionais, com unidades
judiciais espalhadas por todo o interior do País.
A jurisdição, como poder estatal, é
una em todo território nacional, apenas havendo diferenciação de competências entre os diversos órgãos

jurisdicionais. Em se tratando de um
mesmo segmento de justiça, com maior
razão, não se deve admitir a existência de
diferenças expressivas nos serviços prestados ao jurisdicionado, que, em atenção
ao princípio constitucional da isonomia,
em todo o território nacional deve ter
assegurado seu direito a uma prestação
jurisdicional célere, justa e que assegure
os direitos fundamentais de todos os brasileiros. As diferenças na qualidade dos
serviços prestados aos jurisdicionados
nas diversas unidades judiciárias que
compõem a Justiça Federal é algo que
deve ser superado. O cidadão comum
não entende, com razão, como uma unidade funciona bem, e outra, por vezes na
mesma seção judiciária, é deficiente.
Por isso, é preciso fortalecer cada vez
mais a cultura de gestão administrativa
e de busca pela eficiência, de modo a alcançar a excelência da prestação jurisdicional em todo o território nacional, garantindo que o acesso à Justiça Federal
seja igualmente efetivo para um cidadão
no Amazonas, no Espírito Santo ou no
Rio Grande do Sul.
Cabe ao Conselho da Justiça Federal,
portanto, exercer plenamente seu papel constitucional, centralizando e unificando as políticas administrativas que
são operadas difusamente no sistema
judiciário federal, mediante elaboração
de dados consolidados e indicadores
confiáveis para, a partir de tais elementos, planejar e tornar eficiente a prestação jurisdicional.
De mãos dadas: Magistratura e cidadania.
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Gestão 2020/2022
Somente a partir de uma atuação
harmônica de todos os tribunais regionais federais e do Conselho da
Justiça Federal é que será possível
criar as condições para a necessária evolução dos serviços judiciários
prestados aos cidadãos, atuando
como órgão central do sistema e
com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante, nos
exatos termos da Lei 11.798/2008:
Art. 3o As atividades de administração judiciária, relativas a recursos
humanos, gestão documental e de
informação, administração orçamentária e financeira, controle interno e informática, além de outras
que necessitem coordenação central
e padronização, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo
graus, serão organizadas em forma
de sistema, cujo órgão central será o
Conselho da Justiça Federal.
Parágrafo único. Considerar-se-ão
integrados ao sistema de que trata o
caput deste artigo os serviços atualmente responsáveis pelas atividades
ali descritas, pelo que se sujeitarão à
orientação normativa, à supervisão
técnica e à fiscalização específica do
órgão central do sistema.

Assim, ao se pensar nas propostas
a serem implementadas ao longo
dos próximos dois anos de gestão
do CJF, é preciso reforçar aspectos fundamentais do processo de
melhoria contínua, iniciando pelo
corpo funcional e pelo incremen-

...é preciso reforçar aspectos
fundamentais do processo
de melhoria contínua,
iniciando pelo corpo
funcional e pelo incremento
dos serviços tecnológicos.
to dos serviços tecnológicos. Essa
será a base para o aprimoramento
dos processos de trabalho críticos,
voltados para a inovação, para a interlocução com outras instituições,
para a celeridade e para os controles internos, na busca da eficiência.
Espera-se, com isso, contribuir de
forma significativa e proativa para
que a Justiça Federal possa oferecer, cada vez mais, serviços de excelência para a sociedade.
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Padronização e Readequação
da organização das unidades
jurisdicionais
A busca de uma maior eficiência
na tramitação cartorária demanda
uma maior capacidade dos gabinetes de magistrado, para onde serão
direcionados os processos de forma
cada vez mais célere.
A resposta a esse desafio deve partir de uma gestão mais eficiente e de

Somente a participação
de todos os envolvidos
possibilitará a
construção de formas de
organização racionais
e que maximizem a
eficiência na utilização
dos recursos materiais e
humanos disponíveis.
uma maior integração dos órgãos
responsáveis pelo monitoramento das unidades jurisdicionais e da
produtividade de magistrados com
o órgão responsável pela alocação
da força de trabalho e estruturação
do tribunal. Por isso, faz-se necessária não só uma mudança na cultura

gerencial do Poder Judiciário Federal mas, principalmente, a adoção
de medidas concretas e específicas
que permitam, de forma colaborativa, estabelecer políticas judiciárias
que efetivamente estejam aptas a
atender às necessidades da Justiça
Federal em todo o Brasil. Somente
a partir de um processo em que seja
garantida a participação de todos os
envolvidos, será possível a obtenção das informações fundamentais
à construção de formas de organização racionais e que maximizem a
eficiência na utilização dos recursos
materiais e humanos disponíveis.
Dessa forma, o projeto estratégico
“Padronização e Readequação da
organização das unidades jurisdicionais” será conduzido e assentado
em quatro bases, a saber:
•

conclusão dos estudos acerca da atratividade da carreira
dos servidores da Justiça Federal;

•

realização do mapeamento
das necessidades atuais e
adequação da atual estrutura de cargos (distribuição
dos cargos, com descrição de
competências);
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•

definição de uma padronização da nomenclatura das
varas federais e de suas competências, mediante observância dos padrões atuais de
cargos e funções, de modo a
permitir a criação de categorias de unidades e definir-se
a estrutura adequada para
cada uma dessas competências, a fim de possibilitar o
agrupamento estatístico de
unidades de competência assemelhada;

•

implantação de modelo de
gestão judicial para as varas
federais, com o objetivo de
aprimorar e dar celeridade
ao fluxo de trabalho das referidas varas.

A previsão inicial de conclusão do projeto é agosto de 2021, conforme cronograma* a seguir:
ENTREGA

PRAZO

1. Mapeamento da força de trabalho

Nov/2020

1.1 Elaborar instrumentos de coleta de dados

Out/2020

1.2 Enviar aos órgãos solicitação de informações

Out/2020

1.3 Receber informações solicitadas

Nov/2020

1.4 Elaborar relatório da força de trabalho e estrutura

Nov/2020

2. Padronização de unidades

Mar/2020

2.1. Estudo das variáveis processuais

Jan/2021

2.2 Elaborar propostas

Fev/2021

2.3 Validar propostas com órgãos envolvidos

Fev/2021

2.4 Aprovar proposta

Mar/2021

3. Guia de gestão judicial

Ago/2021

3.1 Elaborar regulamentos, guias, manuais

Jul/2021

3.2 Divulgar resultados

Ago/2021

*cronograma sujeito
a ajustes
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Aprimoramento da gestão
de dados da Justiça Federal
A informatização fez com que os
dados estatísticos dos processos judiciais passassem a estar disponíveis
quase em tempo real para magistrados, servidores e até para as partes. Há aqui um enorme potencial
de utilização dos dados como forma de possibilitar uma gestão mais
efetiva dos processos e da forma de

Com a informatização, os
dados judiciais passam
a estar disponível quase
em tempo real para
magistrados, servidores e
até para as partes.

administrar as diversas unidades
judiciárias. Instrumentos como os
painéis de Business Intelligence (BI)
voltados à tramitação processual e
instrumentos de mineração de processos podem ser importantes aliados na busca por uma gestão mais

efetiva dos recursos disponíveis .
É preciso, portanto, buscar meios
para tornar esses dados disponíveis
aos magistrados, os quais são continuamente chamados a assumirem o
papel de gestores de suas unidades.
A tecnologia permite que dados necessários a uma boa gestão sejam
recolhidos e apresentados de forma
simples e amigável aos magistrados,
com apenas um “clique ”.
A melhoria da gestão pressupõe a
existência de dados exatos e confiáveis acerca da realidade das diversas unidades da Justiça Federal. Por
isso, deve ser desenvolvida também
outra iniciativa estratégica: “Aprimoramento de gestão de dados da
Justiça Federal”, a ser implementada em três fases:
•

normatização da parametrização dos indicadores por
classe/assunto e movimento
e inspeção no processo de extração de dados dos tribunais;

•

replicação da base de dados
DATAJUD do CNJ na Justiça
Federal, com a aplicação da
fase 1 para a extração de dados pelo CJF e com a unifica-
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ção e replicação dos códigos
para os TRFs
•

disponibilização dos dados
para uma ferramenta de gestão de processos, um BI que
possibilite aos magistrados
e servidores controlar adequadamente a situação de
suas unidades em relação ao
cumprimento das metas nacionais e à tramitação geral
dos feitos.

A previsão inicial de conclusão do projeto é agosto de 2022, conforme o seguinte
cronograma*:

ENTREGA

PRAZO

1. Acordo de Cooperação Técnica para obtenção dos dados do DATAJUD

Dez/2020

1.1 Celebração do Acordo

Set/2020

1.2 Reuniões de alinhamento CJF/CNJ sobre a transmissão de dados

Nov/2020

1.3 Reuniões de alinhamento CJF/CNJ sobre o saneamento dos dados

Nov/2020

1.4 Aprovação de Plano de Trabalho

Dez/2020

2. Saneamento e enriquecimento da base de dados

Maio/2021

2.1 Consumir dados da API do DATAJUD

Jul/2021

2.2 Elaboração dos scripts e códigos para melhoria dos dados

Dez/2021

3. Regulamentação da Rede de Governança de Dados da Justiça Federal

Mar/2021

4. Painéis contendo estatísticas processuais das unidades judiciárias;

set/2021

4. Sistema (desktop ou mobile) contendo a movimentação processual
de todas as unidades judiciárias da Justiça Federal com informações
oriundas do DATAJUD

ago/2022

* cronograma sujeito
a ajustes
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Diretrizes para o biênio
Além dos dois projetos prioritários apresentados, pretende-se que as ações desenvolvidas pelo CJF sejam focadas no aperfeiçoamento da governança da justiça federal
de modo a que haja método de gestão implementado para
o incremento dos resultados aferidos nos macrodesafios
do Poder Judiciário voltados para a área de negócio do
segmento: a prestação jurisdicional.

A adoção de projetos estruturados requer
mudança cultural. O que se busca é o
favorecimento de ambiente inovador,
propício ao compartilhamento de
informações e criação de alternativas
para a solução de problemas...
A adoção de projetos estruturados requer mudança
cultural. O que se busca é o favorecimento de ambiente
inovador, propício ao compartilhamento de informações e
criação de alternativas para a solução de problemas, muitas vezes comuns entre os órgãos da Justiça Federal.
Em síntese, vislumbra-se a gestão de indicadores e projetos como forte aliada da Justiça Federal na implementação
de iniciativas de sucesso, e na disseminação de práticas
inovadoras que possam ser replicadas que estão vinculadas aos Macrodesafios Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade e Aperfeiçoamento da
gestão administrativa e governança judiciária:
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Macrodesafio: Fortalecimento da relação institucional do judiciário
com a sociedade
Indicador:
INDICADOR

META 2020

META 2021

META 2022

Ranking da transparência

LB

Avançar 10 posições

Todos os órgãos entre os 50 primeiros

OBS: em 2019 o CJF ficou em 67º, o TRF1 - 64, TRF2 – 78, TRF3 – 30, TRF4 – 77 e TRF5 -82.
O resultado final de 2020 ainda não foi divulgado.

Iniciativa:
PROJETO

ESCOPO

Justiça
transparente

Verificar rol integrados das medidas que não foram tomadas que compõem ranking da
transparência e propor projeto integrado de implementação de tais práticas visando
melhoria na classificação dos órgãos da Justiça Federal no citado ranking.

Conheça a
Justiça Federal

Elaboração de projeto de comunicação efetiva da Justiça Federal que divulgue, tanto
internamente as ações dos tribunais numa rede colaborativa, como também para a sociedade de modo que ela tome conhecimento dos serviços prestados e dos resultados
alcançados pelo segmento.

Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão administrativa e
da governança judiciária
Indicador:
INDICADOR

META 2020

META 2021

META 2022

Estágio do órgão em
governança institucional

Intermediário

Aprimorado

Aprimorado
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Iniciativas:
PROJETO

ESCOPO

Estratégia da
Justiça Federal
2020 -2026

Elaboração do plano estratégico da justiça federal, que desdobra os macrodesafios em
objetivos para o segmento de forma a orientar a criação dos planejamentos dos tribunais regionais federais.

Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI

Com a atualização da Estratégia da Justiça Federal, será necessário projeto para desdobramento do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação

Plano Estratégico do CJF
2021-2026

Elaboração do plano estratégico do conselho de forma a direcionar a estrutura administrativa do órgão para a consecução de sua missão constitucional.

Implantação
de política de
continuidade
de negócios

Definição de política nacional para a continuidade dos serviços com diretrizes e práticas
a serem implementadas pelos tribunais.

Definição de
política de
governança de
dados

Com base na Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD e outros normativos do CJF, elaborar política de governança de dados para a Justiça Federal.

Laboratório de
inovação da
Justiça Federal

Visando coordenar e integrar os laboratórios de inovação já existentes no Poder Judiciário e principalmente na Justiça Federal, tem como objetivo a formação de uma rede
de colaboração para agregar e disseminar a ação dos diversos Laboratórios de inovação
do Segmento e fortalecer o papel do Conselho como órgão promotor da integração e do
fomento à troca de experiências.

Rede de
contratações
conjuntas

Atualmente está em andamento projeto que visa assegurar que o sistema de TI da
Justiça Federal atue de forma integrada e colaborativa, por meio da uniformização de
procedimentos e metodologias, de modo a reduzir a heterogeneidade, permitindo a
interoperabilidade, o compartilhamento do conhecimento e a melhoria na execução
das rotinas de trabalho, gerando economicidade e aumento da eficiência operacional.
Já foram realizadas 4 contratações conjuntas e estão em andamento tratativas para
estabelecimento de Acordo de Cooperação Técnica, a ser firmado entre o Conselho
da Justiça Federal (CJF), os Tribunais Regionais Federais (TRF’s) e respectiva Seções
Judiciárias, com vistas à conjunção de esforços entre os partícipes para a racionalização
dos procedimentos licitatórios para aquisição de bens e a contratação de serviços feitos
pelo Sistema de Registro de Preços – SRP, relativos à área da tecnologia da informação.
O projeto está hoje com 67% de execução. Pretende-se dar continuidade ao projeto com
a proposta de expandir a boa prática para outras contratações, não só da área de TIC.

Plano de gestão do Conselho da Justiça Federal - 2020/2022

13

Conclusão
As ações desenhadas neste instrumento serão o farol
para o alcance de melhores resultados na prestação jurisdicional, na medida em que buscam trazer para o segmento as melhores práticas de governança e de gestão, cujos
frutos já estão sendo colhidos em outros órgãos de excelência na Administração pública, tais como o Supremo Tribunal Federal — STF, o Superior Tribunal de Justiça — STJ
e o Tribunal de Contas da União — TCU.

Afinal, sozinhos podemos ir mais
rápido mas juntos, certamente,
iremos mais longe com a
magistratura e a cidadania de
mãos dadas.

O foco nos indicadores de governança e transparência,
bem como a proposição de projetos estruturantes visando a incrementar a governança e a sinergia entre os órgãos da Justiça Federal, apenas traz o tom das próximas
ações que serão direcionadas para aprimorar o posicionamento do Conselho da Justiça Federal como órgão que
promove a modernização do Estado brasileiro tendo em
vista que dissemina e coordena a implementação das
boas práticas de gestão, permeando todos os TRFs de forma integrada e colaborativa.
Afinal, sozinhos podemos ir mais rápido, mas juntos,
certamente iremos mais longe com a magistratura e a cidadania de mãos dadas.

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.
Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!
Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.
Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.
Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!
Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!
Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
“Nossos bosques têm mais vida”,
“Nossa vida” no teu seio “mais amores.”
Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!
Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- “Paz no futuro e glória no passado.”
Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.
Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!
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