
  

  

                    Prêmio Ajufe: Boas Práticas de Gestão  

Ficha de inscrição  

   

  

Síntese da prática  

Título: Estabelecendo um modelo inovador de treinamento para implantação 

do Sistema PJe.  

Categoria: II. Boas práticas dos servidores na Justiça Federal Descrição: até 

4.000 caracteres:  

  

   

A partir da definição da Justiça Federal da 1ª Região como precursora da 

implementação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe como sistema 

eletrônico de processamento de ações judiciais na Justiça Federal da 1ª Região.  

Os parâmetros e os procedimentos para a implementação e funcionamento do PJe 

na Justiça Federal da 1ª Região foram definidos na Resolução CNJ 185 de 18 de 

dezembro de 2013.   

O modelo a ser implementado de treinamento deveria levar em conta as 

diferentes regiões geográficas, culturais e econômicas que estão presentes na 1ª 

Região da Justiça Federal que agrega, além do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, as 14 Seções Judiciárias vinculadas, abrangendo ainda 82 subseções 

judiciárias (varas descentralizadas),  

A implantação foi gradativa, acontecendo primeiramente no Tribunal e Seção 

Judiciária do Distrito Federal e, a seguir, nas demais seccionais e subseções 

judiciárias vinculadas. Atualmente, somente as seccionais dos Estados do Piauí, Pará, 

Bahia e Minas Gerais ainda não utilizam a sistemática.   

Importante destacar que o Sistema PJe substituirá gradativamente todos os 

sistemas judiciais atualmente existentes na Justiça Federal da 1ª Região, 

proporcionando celeridade e modernização da prestação jurisdicional.  

Para que se alcançasse um resultado positivo, planejou-se uma ampla 

estrutura de ações de capacitação preliminares que precedem a instalação e 

funcionamento efetivo do sistema nas localidades. São formados multiplicadores e 

gestores do sistema, bem como treinados magistrados e servidores como público 



interno, além de representantes de várias organizações públicas e da ordem dos 

advogados do Brasil como público externo.  
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   A  estratégia  adotada  pelo  Centro  de 

 Desenvolvimento  e Aperfeiçoamento dos Servidores da Justiça Federal da 

1ª Região – CEDAP em conjunto com o Comitê Gestor Regional do PJe na Justiça 

Federal da Primeira Região – CGR-PJe-TRF1 foi a de proceder ao treinamento em 

fase prévias, formando multiplicadores e parametrizadores do sistemas e, após, 

formas as demais turmas, por meio de instrutores servidores do Tribunal.   

O resultado, nas seccionais e subseções judiciárias que já receberam e 

implantaram o sistema, foi a da assimilação do conteúdo, repasse e disseminação 

interna por parte dos multiplicadores, propiciando um ambiente tranquilo e receptivo 

da nova ferramenta de trabalho, ao contrário do que já havia acontecido e se repetia 

historicamente, não sendo apresentada rejeição ao Sistema PJe.  
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