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SÍNTESE DA PRÁTICA 
 
Acompanhamento das Metas do CNJ no exercício de 2021 através dos painéis 
do BI desenvolvidos pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 
 
CATEGORIA: Boas Práticas dos Servidores na Justiça Federal 
 
DESCRIÇÃO: 
 

A partir do ano de 2018 o Núcleo Judiciário passou a auxiliar o Juiz 
Federal Coordenador das Metas do CNJ na Seção Judiciária do Rio Grande do 
Norte, Dr. Fábio Luiz de Oliveira Bezerra, no acompanhamento do seu 
cumprimento. 

Naquele ano o Núcleo Judiciário retirava os relatórios do PJe, 
tratava-os de modo que aparecessem somente os processos compreendidos 
no glossário de cada meta, enviando-os por e-mail ao Juiz Federal 
Coordenador que, por sua vez, divulgava junto aos gestores das varas 
federais, dando prazo para que os diretores de secretaria indicassem alguma 
inconsistência, porventura, existente. 

Validada a inconsistência pelo Núcleo Judiciário, os relatórios 
mensais eram adequados às mudanças propostas e o percentual da meta era 
calculado, com a devida divulgação dos índices consolidados aos gestores das 
varas federais 



Ao final do ano de 2018, a Coordenação das Metas do CNJ na 
Seção Judiciária do RN divulgou os índices compilados aos gestores das varas 
federais e comunicou ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 

Em 2019 foi utilizado o mesmo procedimento de 2018. 
No ano de 2020 o Núcleo Judiciário passou a acompanhar as metas 

pelos painéis do BI, em razão de problemas detectados nos relatórios do PJe, 
aderindo à sugestão do TRF; mantendo, quanto ao mais, o mesmo 
procedimento - envio de e-mails às varas para possibilitar os ajustes e 
confecção de boletim estatístico no final do ano.  

No ano corrente, em conversa com o pessoal da Secretaria 
Judiciária do Tribunal Regional Federal da 5a Região, constatamos que o envio 
do boletim estatístico anual ao Tribunal não estava atingindo um dos objetivos 
do acompanhamento das Metas do CNJ, de informar ao próprio Conselho 
Nacional de Justiça os percentuais das metas ajustados pelas varas. 

Foi-nos esclarecido que os dados enviados ao CNJ pelo TRF são 
aqueles constantes no BI. 

Dessa forma, mudamos para 2021 o procedimento de 
acompanhamento das metas adotado até 2020, de modo que foi 
disponibilizado pela equipe do BI todos os painéis das metas aos diretores de 
secretaria, visando a sua análise, à luz dos glossários das metas, e indicação 
através de e-mail, à própria equipe, dos ajustes a serem feitos 
(gt.bi@trf5.jus.br).  

Abaixo, o procedimento delineado para o ano de 2021. 
1) Realização de reunião com a equipe do BI e da Secretaria Judiciária 
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, pessoal da INFOX, diretores 
de secretaria de vara e do Núcleo Judiciário, para a troca de 
experiências visando definir a melhor estratégia para o 
acompanhamento das metas (reunião já realizada). 
2) Fixação de cronograma para acompanhamento das metas em 2021. 

 
Agosto de 2021 
1a quinzena - Meta 1 
2a quinzena - Meta 2 
Setembro de 2021 
1a quinzena - Meta 3 
2a quinzena - Meta 4 
Outubro de 2021 
1a quinzena - Meta 5 
2a quinzena - Meta 6 
  
3) Ao final de cada quinzena, se restar qualquer pendência relativa aos 
pedidos de ajuste realizados pelas varas, realiza-se reunião com a 
equipe do BI e os diretores de secretaria interessados nas adaptações 
indicadas. 
4) A Comissão da SJRN, de Acompanhamento das Metas do CNJ, 
confeccionará boletim estatístico mensal, enviando-o às varas federais 
por e-mail para o devido conhecimento. 
5) No final do exercício a coordenação das Metas do CNJ produzirá 
boletim estatístico baseado, exclusivamente, nos painéis do BI, com os 



devidos ajustes indicados pelos diretores de secretaria, divulgando-o aos 
gestores das varas por e-mail. 
 
Por fim, é de se destacar que o projeto em tela foi adotado como modelo 
pela Justiça Federal da 5ª Região. 

  

 

 


