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Justiça Federal da 5ª Região na fase final
para o cumprimento da Meta 5
Fonte TRF/5

Faltam apenas duas varas federais, para que a Justiça Federal da 5ª Região cumpra a Meta
5. No próximo dia 07 de dezembro, serão promovidas as últimas capacitações no novo
fluxo de trabalho do Procedimento Ordinário Cível nas Subseções Judiciárias de Estância e
Itabaiana, no Estado de Sergipe.
Esse novo fluxo, juntamente com mais três, foram resultantes de quatro workshops de
Gerenciamento de Rotinas nas Unidades Judiciárias da Justiça Federal da 5ª Região,
iniciados em 29 de setembro e que contaram com a participação de aproximadamente 140
juízes federais e servidores de 45 varas das Seções Judiciárias dos Estados de Alagoas,
Ceará, Paraiba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.
Os citados eventos foram frutos de uma parceria do CJF, TRF da 5ª Região e de suas seis
Seções Judiciárias e integram o projeto Gerenciamento de Rotinas, que vinculado ao
objetivo estratégico “otimizar processos de trabalho”, pretende implantar método que
promova o mapeamento, análise e melhorias nos processos de trabalho de Varas Federais,
visando a otimização, ganhos em produtividade, economia e celeridade, bem como atender
ao cumprimento da Meta 5 do Judiciário Nacional, que determina a implantação de método
de gerenciamento rotinas, em pelo menos 50% das unidades judiciárias de 1º grau, até o
final de 2010.
Os encontros que foram promovidos nas cidades de Recife, Maceió, João Pessoa e
Fortaleza tiveram como programação, o compartilhamento da metodologia de mapeamento
de processos da Justiça Federal adaptada ao Procedimento Comum Ordinário; a análise, o
mapeamento e a elaboração coletiva da coleção de boas práticas do referido Procedimento.
Nos últimos dias de cada oficina houve a validação, por parte dos magistrados, tanto dos
novos fluxos de trabalho, quanto das boas práticas levantadas. Por fim, deu-se a
disseminação dos produtos gerados nos encontros para a implantação nas unidades
participantes do Projeto.

O Desembargador Manoel Erhardt, Corregedor Regional da 5ª Região, que esteve presente
em todos os workshops, ressaltou o pleno empenho do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região em cumprir as metas estabelecidas para o Judiciário e alertou para os desafios a
serem enfrentados: “Nós queremos demonstrar que o Tribunal Regional Federal da 5ª
Região e a corregedoria estão muito empenhados no cumprimento das metas do Conselho
Nacional de Justiça e, particularmente, nesta meta. Nos estamos diante de novos desafios
para a justiça e de uma cobrança cada vez maior da sociedade pela prestação
jurisdicional, de uma demanda cada vez maior de processos. E com isso precisamos nos
preparar para enfrentar estes desafios”.
Os próximos passos, a partir de agora, serão pautados no acompanhamento e na
consolidação da metodologia e do novo processo implantado, como também no da
ampliação dessa metodologia para as demais varas da Justiça Federal da 5ª Região.

