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Formulário de Identificação de Boas Práticas (BP) 
 

1.Título 
Triagem e organização de processos nos Gabinetes de  Desembargador no TRF1 

2. Nome do(as) Idealizador(as) 
Magda Leite Avelino 
Algéa Cristina Silva de Almeida 
 
3. E-mail do(a) Idealizador(a) 
magda.avelino@trf1.jus.br  
algea.almeida@trf1.jus.br  
 
4. Unidade (indicadar o nome por extenso da unidade, sua sigla e área a que pertence, judicial / 
administrativa) 
Gabinete da Des. Maria do Carmo Cardoso (Matéria Tr ibutária), 8ª Turma, 4ª Seção  
Gabinete da Des. Neuza Alves (Matéria Criminal), 4ª  Turma, 2ª Seção 
 
5. Quando a BP foi implantada? 
Março/2008 
 
6. Unidades envolvidas 
Gabinete da Desembargadora Maria do Carmo Cardoso 
 
7. Categoria (combo com as categorias) 
 

8. Resumo  
A BP apresenta uma sistemática que possibilita triar e classificar processos nos gabinetes de 
desembargadores. Por meio de um conjunto de códigos, a BP permite o agrupamento (e tratamento) 
de processos cujo objeto da apelação seja similar. 
 
9. O que motivou a criação da BP? 
Pelo menos três razões levaram à criação da BP: (a) a necessidade de conhecimento e mapeamento 
do acervo; (b)  o tempo que se despendia com a busca de determinado processo (corolário da razão 
anterior); c) a falta de uma racionalidade para a organização dos processos físicos e a sua 
consequente rápida localização.    
 
10. Descreva como funciona a BP (descrição sumarizada)  
A triagem visa determinar por qual razão o processo foi dirigido ao 2º Grau, ou seja, o que caracteriza 
o objeto da Apelação. Como a BP foi traduzida em um manual (anexo), a sistemática, de forma 
sucinta, pode ser dividida nas seguintes etapas: 
1ª – Verificar se a matéria tratada nos autos corresponde à competência do Gabinete;  
2ª – Verificar o tipo de processo a ser triado, classificação geral ou específica: ações originárias, 
agravos, embargos. 
3ª – Cotejar relação “código – conteúdo dos recursos” 
4ª – Estudar o processo como um todo, verificando dentre outros tópicos: n.º de recursos existentes e 
se estão assinados, presença de nulidades a serem sanadas antes da inclusão do recurso em pauta 
de julgamentos, etc. 
Obs:  
a) para se verificar o objeto da Apelação, recomenda-se sempre a leitura cuidadosa dos seguintes 
documentos: (a) Petição Inicial, (b) Sentença, (c) Apelação. 
b) um dos subprodutos gerados pela BP foi uma etiqueta adesiva na qual são inseridas algumas 
informações críticas retiradas durante o exame dos autos. Essa etiqueta é aposta na capa do 
processo. 
c) foi criada uma tabela, com códigos de assuntos específicos, tendo por base a Tabela Unificada de 
Assuntos (TUA, do CNJ). 
 
11. O que contribuiu para a sua BP dar certo? 
A vontade da Desembargadora. 
12. Dificuldades e Lições aprendidas 
Para que a triagem seja eficaz, deve-se fazê-la de forma completa, minuciosa e 
rigorosa, verificando, dentre outros aspectos, víci os e nulidades. 
13. Cronograma/Duração do Projeto 
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A duração do projeto foi de 12 meses  
 
14. Recursos envolvidos 
14.1 Físicos (material e pessoal): Duas pessoas, um computador, leitores de código de 
barra, etiquetas, luvas, máscaras e outros materiai s de expediente.  
14.2 Financeiros: Não houve recursos financeiros envolvidos.  
 
15. Quanto tempo foi investido na: 
15.1 concepção: dois meses 
15.2 implantação: dez meses 
 
16. Houve troca de conhecimento 
16.1 interno (unidade)? Sim. 
16.2. no TRF? Não 
16.3 na 1ª Região? Não  
16.4 com outras Regiões? Não  
16.5 CJF?CNJ? Não 
16.6 Fora da JF? Não 
17. Parcerias 
Não 
18. Resultados alcançados 
a) Orgulho e satisfação pessoal;  
b) Elaboração de vários modelos 
c) Maior controle para identificar ações repetidas 
d) Manutenção de um bom nível de julgamento 
e) Disponibilidade de dados e informações para que a desembargadora pudesse 
trabalhar com metas. 
 
19. Alguém utiliza a sua prática? 
Vários gabinetes, dentre estes, os gabinetes dos de sembargadores Marcos Augusto 
de Sousa, José Amilcar Machado e Novély Vilanova. 
 
20. Alinhamento Estratégico1 
20.1 Macrodesafios: 
1. Garantia dos direitos de cidadania  
2. Celeridade e produtividade na prestação jurisdicion al 
3. Gestão das demandas repetitivas  
 
20.2 Objetivos estratégicos relacionados 
1. Buscar a satisfação do usuário/cidadão  
2. Agilizar os trâmites judiciais  
3. Reduzir o acúmulo de processos relativos às demanda s repetitivas 
 

21. A prática foi divulgada ou se candidatou a algum prêmio? Não 

22. No caso de a prática já ter sido implementada, ainda está sendo utilizada? Sim  

23. Anexo(s): Manual de Triagem 

  

                                                           
1
 Conforme o Anexo da Resolução CJF nº 313/2014 (Plano Estratégico da Justiça Federal). 


