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1 Visão Geral
1.1 Rede FLUI
A Rede Colaborativa do Programa de Desburocratização e Simplificação da Justiça
Federal - Rede Flui - foi instituída pela Resolução do CJF N. 529/2019 e abrange o
Conselho e a Justiça Federal de primeiro e segundo graus, coordenada pelo Conselho da
Justiça Federal.
A Rede FLUI será formada pelas comunidades de compartilhamento de soluções e
inovações voltadas à racionalização e simplificação de procedimentos. Essas
comunidades serão integradas por magistrados, servidores e colaboradores dedicados a
identificar problemas e propor soluções, com vistas a uma prestação de serviço público
eficiente e transparente para agregar valor à cidadania. A Rede FLUI está organizada no
formato de fórum, disponível em: https://www.cjf.jus.br/fluijf/
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2 Passos Iniciais
2.1 Registro de Usuário
Para poder comentar e participar da Rede FLUI é necessário registrar-se no portal
https://www.cjf.jus.br/fluijf/. Uma vez no portal, selecione a opção “Registrar”.

Leia atentamente os Termos e Condições de Uso da Rede Flui. Caso esteja de acordo,
aceite os termos.

O sistema será direcionado para a área de registro. Preencha todos os campos
obrigatórios para dar prosseguimento ao registro. Os campos da tela de registro são
apresentados a seguir:
•

Nome de usuário – Preencha o nome identificador, que deve possuir entre 5 e 20
caracteres. Esse nome de usuário será apresentado nas postagens do fórum e
será utilizado quando você for logar no sistema.

•

Endereço de e-mail – Registre a conta de e-mail institucional. O e-mail inserido
precisa ser válido apara que o seu registro seja ativado.

•

Senha – Cadastre uma senha pessoal que será usada para acesso ao site.

•

Confirmar senha – Confirme a senha pessoal. As senhas precisam ser idênticas.

•

Idioma – Idioma padrão é “Português Brasileiro”.
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•

Meu fuso horário – Identifique o fuso horário da sua localidade.

•

Nome Completo – Informe o seu nome completo, sem abreviações.

•

Perfil – Informe se o seu perfil de acesso, que poderá ser ‘servidor’, ‘magistrado’,
‘colaborador’ da Justiça Federal.

•

Região – Informe a região da Justiça Federal que você trabalha, entre ‘CJF’ e 1ª a 5ª
regiões ou ‘outros’.

2.2 Confirmação de Registro
Para prevenir registros automáticos é necessário que você escreva um código de
confirmação. O código é exibido na imagem e deverá ser digitado exatamente como o vê.
Não há diferenciação de caracteres maiúsculos ou minúsculos. Após a digitação,
confirme em “Enviar”.
Um novo código de registro aparecerá quando a opção “Recarregar código de
confirmação for acionada. Caso você possuía qualquer problema visual que possa
impedir o registro, entre em contato com a Rede FLUI pelo formulário “Contate-nos”.
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A primeira parte do registro estará concluída quando a seguinte informação aparecer na
sua tela.

A Rede Flui irá confirmar o seu registro por meio do seu e-mail institucional. A mensagem
chegará com o título “Bem-vindo ao Fórum FLUI JF” e o remente será sempre o
suporte.app@cjf.jus.br.

O e-mail virá com um link exclusivo para acesso, que você deverá clicar para ativar o seu
registro na Rede FLUI. O registro estará finalizado após a conclusão desse procedimento.
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2.3 Acesso ao Sistema
Para acessar a Rede FLUI, acesse em qualquer navegador o endereço:
https://www.cjf.jus.br/fluijf/.
A Rede FLUI possui também ícone na página inicial do Portal do Conselho da Justiça
Federal, no endereço: https://www.cjf.jus.br

Adicionalmente você poderá acessar a Rede FLUI por meio de banner específico na página
inicial do Observatório da Estratégia da Justiça Federal.
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Uma vez no site, há duas possibilidades para acessar o sistema:

Informe o seu nome de usuário e senha e depois selecione “Entrar”.

2.4 Tela Principal
A página principal da Rede FLUI sintetiza todos os Fóruns em discussão. Cada Fórum
constitui um assunto previamente cadastrado pelo Conselho da Justiça Federal. Os fóruns
são mecanismos de integração que irão dinamizar a produção do conhecimento para
incluir mais agentes e mais insumos técnicos, intelectuais e práticos nas discussões e
tomada de decisão dos processos de simplificação e desburocratização.
Se você deseja fazer uma reclamação ou um pedido de informação, acesse o site da
Ouvidoria do Conselho da Justiça Federal. Um link estará disponibilizado na página inicial
da Rede Flui:

A página principal apresenta os Fóruns ativos, a quantidade de tópicos de discussão em
cada fórum, o número de mensagens em cada tópico, bem como os dados do último
usuário que contribuiu para aquele tema, juntamente com data e hora da postagem.
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Fóruns que estiverem com título na cor vermelha possuem mensagens ainda não lidas
pelo usuário que está registrado.

Fórum com postagem
ainda não lida

Contadores de
Tópicos e Assuntos

Última
Publicação

2.5 Barra de Ferramenta
2.5.1 Cabeçalho
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Resumo de Tópicos: Por essa opção é possível filtrar os fóruns que possuam (i) ativos
(em discussão) no momento. A funcionalidade Pesquisar é descrita no item 3.

2. Fóruns: Redireciona o portal para a página principal. Apresenta o Índice de Fóruns em
discussão na Rede Flui,
3. Pesquisar: Ferramenta que permite pesquisar por palavras-chaves, por autor, em
fóruns específicos e sub fóruns. As opções podem ser visualizadas na imagem a
seguir:
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4. Entrar: Redireciona o usuário para a tela de login (Vide 2.3 Acesso ao Sistema).
5. Registrar: Redireciona o usuário para a tela de registro de novo usuário (Vide 2.1
Acesso ao Sistema).
6. Questões mais frequentes: apresenta ao usuário as dúvidas mais frequentes e suas
respectivas respostas.
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7. Sobre: Página com as informações gerais sobre a Rede Colaborativa de
Desburocratização e Simplificação da Justiça Federal.
8. FLUI – A Origem: Página que apresenta a narrativa da origem e concepção do canal de
comunicação do Programa de Desburocratização e Simplificação da Justiça Federal.
9. Horário: Apresenta a data, hora e fuso-horário do sistema.
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2.5.2 Rodapé
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Entrar: Redireciona o usuário para a tela de login (Vide 2.3 Acesso ao Sistema).

2. Registrar: Redireciona o usuário para a tela de registro de novo usuário (Vide 2.1
Acesso ao Sistema).
3. Quem está online: Apresenta informações gerais sobre os usuários que estão
conectados à rede no momento.
4. Estatísticas: Resume o conjunto de fóruns existentes, tópicos, mensagens trocadas e
usuários registrados.
5. Fóruns: Redireciona o portal para a página principal. Apresenta o Índice de Fóruns em
discussão na Rede Flui,
6. Contate-nos: Formulário a ser utilizado em caso de dúvidas.
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7. Excluir cookies: Excluir cookies, arquivos que guardam informações sobre a
navegação do usuário, presentes em todos os navegadores comerciais.
8. Privacidade: Relembra a Política de Privacidade para uso do FLUI,
9. Termos: Relembra os termos de uso para as atividades no portal da Rede FLUI.

3 Postagens
3.1 Incluir Postagem
Para incluir uma postagem, selecione qual o Fórum você deseja contribuir:

Verifique se já não há um tópico aberto sobre o assunto pretendido. Caso seja um novo
assunto, insira um novo tópico.
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Defina um título para a sua contribuição em “Título” e utiliza a caixa de texto para inserir a
sua mensagem. Ao final, clique em “Enviar”.

Caso queira contribuir em um tópico já existente, abra o tópico e selecione “Responder”:
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