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CARACTERÍSTICAS DA INICIATIVA 

 

CATEGORIA (Selecionar de acordo com o tipo de BP)

PROCESSO DE TRABALHO (rotinas, procedimentos)

 

UNIDADES ENVOLVIDAS 

4ª Vara Federal/SJAM 

O QUE MOTIVOU A CRIAÇÃO 

Necessidade de aperfeiçoar as rotinas cartorárias, de modo a dar agilidade à tramitação dos processos apontados 

nos relatórios do eSiest, objetivando 

consequência, obter a certificação do Selo Estratégia em Ação, 

por meio da Portaria PRESI 348/2016. 

 

O QUE CONTRIBUIU PARA SER EFETIVA E ALCANÇAR RESULTADO

A identificação dos processos apontados nos relatórios do eSiest, o acompanhamento semanal d

bem como a dedicação e o compromisso dos 

encaminhamento das ações criminais para julgamento

além do rígido controle da suspensão dos processos que cuidam da execução penal

 

RESUMO 

 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS
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JUDICIAL
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Luís Felipe Pimentel da Costa (Juiz Federal Substituto da 4ª Vara/SJAM) 
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(Selecionar de acordo com o tipo de BP) QUANDO FOI IMPL

procedimentos) 01/05/2017

 

Necessidade de aperfeiçoar as rotinas cartorárias, de modo a dar agilidade à tramitação dos processos apontados 

nos relatórios do eSiest, objetivando atender às metas estratégicas definidas anualmente

consequência, obter a certificação do Selo Estratégia em Ação, instituído pelo Tribunal Regional da Primeira Região

ALCANÇAR RESULTADO 

A identificação dos processos apontados nos relatórios do eSiest, o acompanhamento semanal d

e o compromisso dos servidores e estagiários com o projeto

para julgamento e dos demais procedimentos para 

os processos que cuidam da execução penal, durante o seu cumprimento.
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JUDICIAL 

QUANDO FOI IMPLANTADA 

01/05/2017 

Necessidade de aperfeiçoar as rotinas cartorárias, de modo a dar agilidade à tramitação dos processos apontados 

anualmente pelo CNJ. E, por 

pelo Tribunal Regional da Primeira Região, 

A identificação dos processos apontados nos relatórios do eSiest, o acompanhamento semanal de sua tramitação, 

com o projeto, tendo como alvo o 

para decisões terminativas, 

durante o seu cumprimento. 
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A 4ª Vara Federal/SJAM, especializada em matéria criminal, por meio dos idealizadores deste projeto, sentiu a 

necessidade de criar um controle mais específico para aqueles processos relacionados nos relatórios do eSiest, de 

modo que as ações criminais estejam prontas para julgamento o quanto antes e os demais procedimentos, para 

uma decisão terminativa. Tal controle seguiria paralelamente àquele feito por meio dos relatórios de vara emitidos 

pelo sistema processual Oracle. Além disso, os trabalhos deveriam focar ainda na baixa das ações já julgadas e das 

criminais diversas encerradas.  

Os objetivos principais são: 

i) a mudança de cultura dos servidores públicos; 

ii) envolvimento dos defensores públicos, procuradores e advogados para cumprimento dos prazos; 

iii) obtenção de redução no acervo processual da unidade; 

iv) entrega da prestação jurisdicional de forma célere; 

v) busca de uma justiça mais eficiente; 

vi) alcance das metas nacionais. 
 

DESCREVA COMO FUNCIONA A BP/BI (DESCRIÇÃO SUMARIZAD A) 

 

A principal inovação foi a elaboração de planilhas a partir dos relatórios do eSiest, sendo uma para cada meta fixa 
do CNJ (p.ex. Meta2 e Meta8), a fim de mapear todos os processos relacionados. As metas variáveis (p. ex. Meta1 e 
Meta7), como dizem respeito ao controle de entrada (distribuídos) e saída (julgado ou baixado), não se identificou a 
necessidade de controle específico, apenas o acompanhamento por relatórios de vara emitidos pelo sistema Oracle, 
com o menor prazo possível. 
Portanto, foram elaboradas planilhas com a relação dos processos da Meta 2-2012, Meta 2-2013, Meta 2-2014 e 
Meta 8, extraídos do sistema eSiest.  
Na planilha há colunas com o número do processo, a classe e a movimentação com uma descrição sintética, de 
modo a permitir o conhecimento da fase processual (p.ex. citação, audiência designada, instrução realizada, 
alegações finais, etc.). Esta, inicialmente, foi feita a partir da análise de cada processo para que tivéssemos a 
certeza da fase em que o processo se encontrava. 
Desta feita, foi possível traçar estratégias para cada grupo de processos segundo a viabilidade de se atingir a meta, 
haja vista o prazo de 12 meses para cumprimento, com início em janeiro e término em dezembro. E nesse ponto, 
priorizamos os processos com a instrução já encerrada, na fase de alegações finais, bem como os conclusos para 
sentença, tudo sendo contabilizado no final da planilha, de modo a permitir estimativas dos quantitativos de 
processos para atingir cada meta. 
Na secretaria e nos gabinetes, os processos foram separados em escaninhos específicos e com uma identificação 
por fita adesiva preta na parte de baixo da capa dos processos. Dessa forma, permitiu a fácil visualização dos 
mesmos ainda que esteja em localização diversa. Demais disso, havia um servidor na secretaria que cuidava de 
impulsionar os processos semanalmente, objetivando conduzir os processos para fase de alegações finais e 
conclusão para sentença, ou decisões terminativas. 
Recentemente, foi feita uma alteração para que cada setor da secretaria tenha escaninhos para os processos de 
meta, devidamente identificados, de modo que sua tramitação na secretaria será feita exclusivamente neles, e com 
prioridade. Dessa forma, o controle semanal foi distribuído entre os demais servidores na vara. 
Por fim, cumpre informar que os idealizadores, sobretudo no início do projeto, fizeram reuniões mensais com os 
servidores e, em alguns casos, somente com os supervisores, a fim de conscientizá-los da necessidade e da 
importância do trabalho, além de promover esclarecimentos acerca de pontos específicos das rotinas cartorárias e 
de outros assuntos que pudessem permitir a celeridade na tramitação e, por consequência, no julgamento e na 
baixa dos processos. 
 
 

DIFICULDADES E LIÇÕES APRENDIDAS 

 

A mudança de paradigma e absorção pelos colaboradores da nova sistemática de trabalho. 
 
 

CRONOGRAMA DO PROJETO 

 

Concepção – 1 mês; 
Implantação – 1 mês; 
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Consolidação – 6 meses; 
Estabilização – 12 meses; 
Prazos contados concomitantemente a partir de 02/05/2017. 
 
  

RECURSOS ENVOLVIDOS 

 

FISICOS (MATERIAL E PESSOAL) FINANCEIROS 

Dentre os recursos e instrumentos utilizados, destacam-
se: a) o conhecimento para os servidores e estagiários 
acerca das metas estratégicas; b) o desenvolvimento de 
um modelo de cooperação entre os colaboradores, pois 
o resultado depende diretamente do trabalho de cada 
uma para alcance da meta geral da secretaria; c) fita 
adesiva preta. 
 

Houve aproveitamento dos recursos já disponíveis na 
vara, tecnológicos e físicos da SJAM. A única despesa 
ficou por conta da aquisição de fita adesiva preta para 
identificação dos processos, no valor de R$ 10,00. 

 

TEMPO INVESTIDO NA: 

 

CONCEPÇÃO IMPLANTAÇÃO 

30 dias Implantação em 30 dias e consolidação da nova 
mentalidade de trabalho em 6 meses. 
 

 

HOUVE TROCAS DE CONHECIMENTOS E/OU PARCERIAS? INDIQ UE. 

(Citar unidades dentro ou fora da JF1 as quais houve troca de conhecimento que complementaram na criação da BP) 

 

Os juízes federais mantiveram contatos com os membros do MPF e da DPU a fim de demonstrar a relevância do 

projeto para julgamento dos processos de meta, haja vista se tratar daqueles mais antigos, além de contribuir para 

baixa de acervo e celeridade nos julgamentos. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS (Os resultados devem ser apresentados de forma clara e completa) 

 

A prática contribuiu para o aperfeiçoamento da Justiça com: a) a redução do acervo; b) melhora na instrução dos 

processos, já que possíveis erros de procedimento são verificados e corrigidos com maior agilidade; c) entrega de 

uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente; d) alcance das Metas Nacionais do CNJ e CJF e premiação do 

Selo Bronze Estratégia em Ação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

 

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO (De acordo com o Plano Estratégico da Justiça Federal 2015-2020) 

 

MACRODESAFIOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS 

CELERIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL 
 

AGILIZAR OS TRÂMITES JUDICIAIS 
 

 

HOUVE DIVULGAÇÃO DA BP/BI OU CONCORREU A ALGUM PRÊM IO? INDIQUE. 

 

A prática foi premiada com o Destaque Institucional 2017, na Seção Judiciária do Amazonas. 

 

A BP/BI AINDA ESTÁ SENDO UTILIZADA NA MESMA OU EM O UTRAS UNIDADES? 
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Sim. A nova rotina de trabalho já está introjetada na consciência coletiva de trabalho da unidade e continua sendo 
utilizada. 
 
 

TÍTULOS DOS ANEXOS  

 

eSiest 2017 

 


