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VALOR PÚBLICO GERADO PELO CJF 
Cabe ao Conselho da Justiça Federal a supervisão orçamentária e 

administrativa da Justiça Federal de primeiro e segundos graus, como órgão 

central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter 

vinculante. 

As matérias apreciadas pelo Colegiado visam a promoção do julgamento de 
processos de cunho correcional, administrativo e orçamentário da Justiça 
Federal, cujas decisões possuem caráter vinculante e delas não cabe 
recurso. A realização das sessões é regulamentada pelo Regimento Interno 
do CJF (Resolução n. 42, de 19 de dezembro de 2008), em observância à Lei 
n. 11.798, de 29 de outubro de 2008. 

 

O Conselho da Justiça Federal, para cumprimento de sua missão, procura 
associar o seu desempenho às aspirações da Justiça Federal, de modo que 
esta possa responder satisfatoriamente aos anseios dos cidadãos e das 
demais partes interessadas, buscando e captando oportunidades para criar 
valor público.  
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• Macroprocessos 

MACROPROCESSO 
DESCRIÇÃO DO 

MACROPROCESSO 
PRINCIPAIS RESULTADOS EM 2019 

Gerir informações e 
conhecimento 

Conjunto de processos destinados 
a promover o aperfeiçoamento e 
a capacitação de pessoal, 
pesquisas, diagnósticos, gestão 
documental, disseminação de 
conhecimento jurídico, técnico, 
tecnológico e de dados 
estatísticos. 

• Aprovação de 4 notas técnicas 
pelo Centro Nacional de Inteligência; 

• Realização de pesquisa sobre 
Inteligência Artificial; 

• Capacitação de 482 magistrados 
e servidores da Justiça Federal; 
 

Formular e deliberar 
políticas 

Conjunto de processos de 
trabalho destinados a estabelecer 
diretrizes, normatizar, propor e 
direcionar a gestão continuada e 
de melhorias, a inovação e a 
estratégia. 

• Realização de 10 sessões 
ordinárias, com julgamento de 134 
processos administrativos; 

• Aprovação de 53 resoluções;  

• Implantação de 21 produtos ou 
serviços novos, em diversos temas; 

• Implementação da Política de 
Segurança Institucional da Justiça 
Federal; 

• Instituição do Programa de 
Desburocratização e Simplificação da 
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Justiça Federal – FLUI JF, da Rede 
Colaborativa de Desburocratização e 
Simplificação da Justiça Federal – Rede 
FLUI. 

Coordenar os sistemas 
da JF 

Conjunto de processos por meio 
dos quais são coordenados os 
sistemas de recursos humanos, 
gestão documental e de 
informação, administração 
orçamentária e financeira, 
controle interno e de informática, 
além de outras que necessitem 
coordenação. 

• Realização de 28 eventos de 
interlocução com os órgãos da Justiça 
Federal; 

• Realização dos Encontros com as 
Bases da Justiça Federal. 

Controlar e fiscalizar 

Conjunto de processos destinados 
a avaliar e comprovar a legalidade 
de atos e resultados da prestação 
judicial, da gestão administrativa, 
orçamentária e patrimonial, 
orientação e supervisão de 
procedimentos de controle 
interno do CJF e da Justiça Federal 
de 1º e 2º graus. Além dos 
processos de trabalho destinados 
a apoiar o órgão de controle 
externo. 

• Fiscalização de 6 obras da Justiça 
Federal; 

• Realização de 8 auditorias; 

• Realização de inspeções na 1ª, 
4ª e 5ª Regiões; 

• Realização de autoinspeções na 
2ª e 3ª Regiões. 

 

 

Uniformizar 
jurisprudência dos JEF 

Conjunto de processos destinados 
a processar e julgar incidentes de 
uniformização de interpretação 
de lei federal fundada em 
divergência entre decisões de 
turmas recursais de diferentes 
regiões ou em face de decisão de 
turma recursal proferida em 
contrariedade à súmula ou 
jurisprudência dominante do 
Superior Tribunal de Justiça. 

• 10 sessões ordinárias de 
julgamento da TNU; 

• 1.530 processos julgados pela 
TNU; 

• Realização do Workshop 
“Diálogos e Cooperação no Sistema 
Recursal dos Juizados Especiais Federais 
– 3ª Edição” 

Prestar suporte 
administrativo ao CJF 

• Conjunto de atividades 
que visam prover e promover, no 
CJF, a gestão de pessoas, a 
realização de estudos e 
aperfeiçoamento, a gestão 
administrativa e orçamentária, o 
controle administrativo, a gestão 
de serviços, obras e patrimônio, 
bem como suprir recursos de 
tecnologia da informação. 

• Contrato para a aquisição de 
solução de infraestrutura 
computacional hiperconvergente, com 
armazenamento distribuído definido 
por software e respectivo licenciamento 
de softwares de gerenciamento de 
nuvem privada; 

• 50 contratos de prestação de 
serviços e de fornecimento de bens; 

• 11 atas de registro de preços; 

• Projetos de reformas no 
auditório, serviço médico e no acesso ao 
órgão. 
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