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Aniversariantes
Hoje: Vanilda Rodrigues dos Santos 
Silva (Teixeira de Freitas), Andreia 
Diniz Feitosa (Itabuna), Vagner 
Campelo Menezes Filho (NUMAN), 
Cláudio Santana dos Santos (Paulo 
Afonso) e Renata Silva Ferro Soares 
(Itabuna).

Amanhã: Bianca Boaventura de Oli-
veira Lacerda (Vitória da Conquista) 
e Thaine Rodrigues da Silva (Feira 
de Santana).

Parabéns!

Nova Intranet do TRF1: 
vem aí um novo espaço 
colaborativo para mais 
efetividade no trabalho

São 236 inscritos no treinamento para 
administração dos conteúdos da nova 
intranet do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região, sendo 68 do TRF e 168 das 
seções judiciárias. A capacitação, voltada 
para os gestores de conteúdos das áreas 
de Comunicação Social, Gestão de Pesso-
as e Tecnologia da Informação do TRF1 
e das seccionais, terá duração de oito 
horas e será ministrada pela equipe da 
empresa Class Solutions, parceira da Mi-
crosoft, nos dias 28 e 29 de maio, das 14 
às 18h, por meio da ferramenta Teams.

Otimizar o trabalho em equipe e reu-
nir todas as informações de interesse do 
servidor em apenas um local são algu-
mas das premissas da nova intranet do 
TRF 1ª Região. A “Intranet Ágil”, como 
foi nomeado o projeto, é resultado de 
parte dos trabalhos da Comissão Espe-
cial de Modernização do Portal - Intra-
net e Internet, instituída em 2018 pela 
Portaria Presi 6495128, e composta por 
magistrados e servidores do Tribunal.

Entre as novidades, haverá uma nova 
interface da página, atualização da ar-
quitetura de informações e novo leiaute. 
Todo o corpo funcional do TRF1 e suas 
seccionais contarão com um novo espa-
ço colaborativo, que propõe a melhora 
na efetividade do trabalho em equipe por 
meio de aplicativos e soluções tecnológi-
cas que possibilitarão ao usuário receber 
comunicados, compartilhar notícias, rea-
lizar anúncios de classificados e acessar 
notícias e conteúdos de seu interesse, de 
forma amigável e intuitiva.

A efetivação da modernização do Por-
tal do TRF1 começou pela implantação 
da Nova Intranet. Já os trabalhos volta-
dos para a implantação da Internet terão 
início assim que finalizadas as etapas de 
homologação, produção e entrada em 
operação da Intranet.

Os inscritos irão receber por e-mail 
um convite para ingresso no evento pela 
ferramenta Teams.

CJF divulga o relatório do Observatório
da Estratégia da Justiça Federal de 2020

A Secretaria de Estratégia e Governan-
ça do Conselho da Justiça Federal (SEG/
CJF) divulgou, na segunda-feira (25/5), 
o relatório Observatório da Estratégia da 
Justiça Federal 2020. A publicação con-
tém dados sobre o desempenho da es-
tratégia da Justiça Federal, no exercício 
de 2019, e tem por objetivo servir como 
instrumento de consulta e de divulgação 
estatística, além de cumprir com o dever 
do Conselho da Justiça Federal (CJF) de 
prestar informações, com transparência e 
segurança, em observância ao princípio 
constitucional da publicidade.

A edição é a primeira de uma série 
futura de relatórios anuais, contribuindo 
como fonte de informações oficiais para o 
aprimoramento do caminho a ser traçado 
pela Justiça Federal, rumo à eficiência. 
No relatório, está detalhado em números 
como os órgãos da Justiça Federal atu-
aram em 2019, para o alcance de sua 
missão, por meio da força de trabalho, 
da gestão orçamentária e financeira, da 
atuação estratégica e da prestação juris-
dicional.

Resultados -  Segundo o relatório, o 
ano de 2019 para a Justiça Federal foi de 
consolidação de resultados positivos. O 
estoque processual diminuiu pelo segun-
do ano consecutivo. Em 2019, a redução 
foi de 5,2% em relação a 2018, que já 
havia atingido uma queda de 2,1% em 
comparação a 2017.

Ao analisar por fase processual, veri-
fica-se, ainda, que a execução concentra 
55% dos processos, sendo que, desse 
total, metade diz respeito a execuções 

fiscais suspensas. A Taxa de Congestio-
namento Líquida, que desconsidera, em 
seus cálculos, os processos suspensos ou 
sobrestados, atingiu seu ponto máximo 
em 2014, e, desde então, vem reduzin-
do ano a ano, tendo atingido 54% em 
2019.

Metas –  Em relação às metas, o re-
sultado não foi diferente.  A meta 1, de 
produtividade, que busca dar primeiro 
julgamento a um número maior de pro-
cessos de conhecimento do que os dis-
tribuídos, e a meta 2, relativa à celeri-

dade processual, tiveram mais de 95% 
de cumprimento. Entretanto, o destaque 
ficou por conta da meta de conciliação, 
que apresentou um desempenho inédito 
de 9% de processos resolvidos dessa for-
ma. Foram cumpridas também as metas 
de improbidade administrativa e crimes 
contra a administração pública, meta de 
execução não fiscal e metas específicas 
criminais.

O relatório ressalta ainda que o positi-
vo desempenho demonstra o compromis-
so de magistrados e servidores da Justi-
ça Federal com a gestão por resultados e 
excelência de seus serviços. Mesmo em 
tempos de severa restrição orçamentária, 
é mantida a busca de redução de cus-
tos e melhoria da produtividade com o 
uso do planejamento, da tecnologia e da 
qualidade da informação para a tomada 
de decisão.

Para conferir o relatório do Obser-
vatório da Estratégia da Justiça Federal 
2020, acesse: https://bit.ly/3denpbA
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