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Horário e local: 10h30 - Sala de Sessões do Plenário
Assunto: Planejamento estratégico
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1. Abertura
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O Secretário-Geral do CJF, Dr. Erivaldo Ribeiro dos Santos, iniciou a reunião dando boasvindas aos participantes que estavam acompanhando a reunião de modo presencial ou por
videoconferência. Antes de entrar na pauta da reunião preparatória, comentou sobre o contrato
de Comunicação Social, informando que a empresa que presta os serviços não tem interesse
em renovar o contrato e que em breve todos receberão ofício com as próximas providências a
serem tomadas.
2. Glossário de Metas

O Secretário de Desenvolvimento Institucional apresentou o glossário de metas,
informando que o documento foi elaborado em conjunto com as áreas técnicas e que está
alinhado ao do CNJ. A última questão que ainda estava pendente, referente à meta 8 foi
resolvida pelo grupo técnico e o documento está pronto para ser aprovado pelo COGEST.
3. Resultados das Metas Nacionais de 2014
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O Secretário de Desenvolvimento Institucional apresentou o resultado das metas de 2014 as metas nacionais e algumas metas específicas da Justiça Federal. Destacou os resultados
referentes à produtividade, celeridade, improbidade administrativa, execução não-fiscal,
satisfação do jurisdicionado, acesso à justiça e conciliação. Os Tribunais demonstraram
preocupação com o impacto dos processos suspensos/sobrestados, em todas as metas. O
quantitativo desses processo é alto e a Justiça Federal fica com o ônus desse acervo, embora a
responsabilidade pelo andamento desses processos não seja exclusiva da Justiça Federal. No
ano de 2015, já consta do glossário de metas perguntas específicas para contagem em
separado desses processos, com o objetivo de destacar o impacto dos mesmos nas metas. O
Secretário-Geral solicitou o levantamento em todos os TRFs do quantitativo de processos
suspensos/sobrestados e devem ser encaminhados ao CJF até o dia 19/3. Esses resultados
serão discutidos no Encontro da Justiça Federal, previsto para ocorrer no final do mês de
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maio. Sobre a meta de improbidade administrativa, será feito detalhamento dos resultados,
com informação dos passivos. Na meta 5, alguns TRFs informaram que é difícil contabilizar
os dados, pois os sistemas não mudam a fase do processo (conhecimento para execução).
Sobre este ponto, foi verificada a necessidade de se padronizar na Justiça Federal a forma de
levantar e informar os dados. Para isso, será realizado workshop específico no Encontro da
Estratégia da Justiça Federal. O TRF1 solicitou que, além do workshop de dados estatísticos,
seja também realizado workshop de dados orçamentários, a fim de se padronizar a forma de
coleta e divulgação dos dados orçamentários na Justiça Federal.
4. Temas específicos da Justiça Federal

TA

Foi apresentado o resultado global da pesquisa de satisfação dos usuários da Justiça
Federal, realizada nos anos de 2013 e 2014. A meta estabelecida para esta pesquisa era
alcançar 55% de satisfação do usuário cidadão. Foi solicitado pelos tribunais que seja
encaminhado a cada um os resultados segmentados por órgão (Tribunal e Seções Judiciárias).
Foi comentado pelos TRFs que a satisfação dos servidores interfere nos resultados da
satisfação do usuário. Para aferição da satisfação dos servidores, além da pesquisa de
satisfação dos usuários, prevista para 2017 e 2020, está planejada pesquisa de clima para os
anos de 2016 e 2019.
5. Resultados das Metas Específicas da Justiça Federal de 2014
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Foram apresentados os resultados das metas relacionadas aos temas "Acesso à Justiça" e
"Conciliação", temas acompanhados especificamente pela Justiça Federal. Sobre o tema
"Acesso à Justiça", foram mensurados resultados de dois indicadores: taxa de implantação de
varas e taxa de nomeação de magistrados. Em relação aos resultados apresentados sobre a
nomeação de magistrados , os tribunais identificaram a necessidade de aprimorar o processo
de realização de concursos para magistrados, sendo que o representante da AJUFE informou
que esta associação poderá colaborar com sugestões.
6. Encontro Nacional da Estratégia da Justiça Federal
Foi apresentada proposta de realização de Encontro Nacional para lançamento da Estratégia
2015-2020. A proposta é que o encontro seja realizado nos dias 28 e 29 de abril de 2015, e a
programação encontra-se em anexo. Foi sugerido que o encontro seja também transmitido por
videoconferência, e que a apresentação dos Presidentes ocorra no final do primeiro dia de
encontro. Além disso, foi sugerido a realização de workshop específico para padronização de
dados orçamentários, conforme comentado no item 3 da pauta. Os Tribunais devem
apresentar até o dia 19 de março sugestões na programação do Encontro, inclusive, em
relação ao público alvo.
7. Sistemas Nacionais
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Cabe ao COGEST, conforme art. 4º da Resolução CJF n.313/2014, submeter ao Plenário
do CJF os sistemas nacionais de caráter obrigatório. Para tanto, o Secretário de Tecnologia da
Informação do CJF informou que está sendo elaborada a lista de sistemas nacionais, com base
nos PDTIs dos órgãos. O Secretário Geral do CJF, mesmo antes da finalização da lista,
sugeriu a aprovação dos seguintes sistema nacionais: Infovia, Sistema de Recursos Humanos
e Calculadora de Penas. Além desses, o sistema de Cálculos, que faz parte de projeto
estratégico já aprovado. A Secretária Executiva do CJF sugeriu a inclusão da resolução que
trata do nivelamento de Tecnologia da Informação na próxima reunião preparatória, a ser
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realizada no dia 19/03.
8. Próxima reunião
Foi pré-agendada reunião do COGEST para o dia 23/3 e reunião preparatória, a ser
realizada por videoconferência, no dia 19/3.
9. Participantes da reunião
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Participaram, também, da reunião, pelo TRF1, Gustavo Estênio Silva Souza; pelo TRF 2,
Mariana Bernardes e pelo TRF 3, Eliana Reis Bruno e Suzette Gomes de Souza.
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Próximas Ações

Responsável

Data Prevista

2.1

Encaminhar a versão final do glossário, já
diagramada ao grupo técnico e ao COGEST.

SDI

11/03/2015

3.1

Encaminhar dados dos processos suspensos e
sobrestados da meta 1, para verificação do
impacto dos quantitativos.

TRFs

19/03/2015

4.1

Encaminhar os resultados segmentados da
pesquisa de satisfação.

SDI

13/03/2015

6.1

Apresentar sugestões para a programação do
Encontro Nacional da Estratégia, inclusive
em relação ao público alvo.

TRFs

19/03/2015

7.1

Incluir na pauta da próxima reunião
preparatória a resolução que trata do
nivelamento de TI.

SDI

11/03/2015
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I Encontro Estratégico da Justiça Federal
28 e 29 de abril de 2015
Programação Preliminar
Local: Auditório Externo do Conselho da Justiça Federal
Público-Alvo: Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais Federais;
Diretores de Foro; Diretores Gerais; Diretores da Secretaria Administrativa;
Assessores de Planejamento Estratégico; Representantes das áreas de Gestão de
Pessoas, Controle Interno, Orçamento e Informática; Gestores e gerentes de
projetos estratégicos. Representantes do CNJ, do TCU, da AJUFE.
Objetivo:
Apresentar o Plano Estratégico da Justiça Federal – PEJF e o Plano Estratégico de
Tecnologia da Informação – PETI para o ciclo 2015-2020; Divulgar as iniciativas
estratégicas.
28/04
9h – Credenciamento
9h30 – Solenidade de abertura
Presidente da Mesa: Ministro Francisco Falcão – Presidente
Pronunciamentos:
Corregedor-Geral da Justiça Federal
Secretário-Geral do CJF
Presidente do CJF
Demais integrantes da Mesa: Presidentes dos Tribunais, Presidente do CNJ,
Representante do TCU, Representante da AJUFE.
10h
Apresentação dos projetos estratégicos selecionados
(1 para cada região e 1 para o CJF – 20 minutos para cada)
12h
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Intervalo para almoço
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14h
Palestra Magna
Sugestão: Ministro Gilmar Mendes
15h30
Apresentação dos resultados das metas estratégicas no período de 2010 a 2014
16h
Intervalo
16h30
Estratégia Nacional – Desafios da Justiça Federal e compromisso com os resultados
(15 min. para cada TRF)
Presidente do TRF da 1ª Região
Presidente do TRF da 2ª Região
Presidente do TRF da 3ª Região
Presidente do TRF da 4ª Região
Presidente do TRF da 5ª Região
17/04
9h
Workshop I
Elaboração e gerenciamento de projetos estratégicos
 Apresentação da metodologia de gerenciamento de projetos e do
organograma de projetos.
 Elaboração da documentação inicial dos projetos estratégicos
Workshop II
Padronização estatística (aguardando sugestões da 4ª Região)
Workshop III
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Padronização orçamentária (aguardando sugestões da 1ª Região)
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12h
Intervalo para almoço
14h
Apresentação da documentação inicial dos projetos estratégicos
15h
Apresentação das propostas da padronização estatística
16h
Apresentação das propostas da padronização orçamentária
17h

TMP1439896

Encerramento
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