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ABSTRACT

Considering the 50th anniversary celebration of the Federal 
Justice Council’s (CJF) foundation by Law 5,010/66, 
the author shows the Judicial Studies Center’s (CEJ) 
contribution to the improvement of Federal Justice, in 
particular, and of the Judiciary, in general, within the scope 
of knowledge management, focusing on its production, 
administration and dissemination. 
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RESUMO

Dada a comemoração dos 50 anos de criação do Conselho da 
Justiça Federal (CJF) pela Lei n. 5.010/66, apresenta a contribui-
ção do Centro de Estudos Judiciários (CEJ) ao processo de apri-
moramento da Justiça Federal, em particular, e do Judiciário, 
em geral, dentro da perspectiva da gestão do conhecimento, 
com ênfase à sua produção, administração e disseminação.

PALAVRAS-CHAVE

Conselho da Justiça Federal (CJF) – 50 anos; Centro de Es-
tudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal; formação 
de magistrados; gestão da informação; pesquisa judiciária; 
gestão judiciária.
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A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás; 
mas só pode ser vivida olhando-se para a frente. 

Soren Kierkegaard

1 INTRODUÇÃO

Por ocasião da comemoração dos 50 anos de criação do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), instituído pela Lei n. 5.010, 
de 30 de maio de 1966, o artigo visa apresentar a contribuição 
de uma das suas mais importantes unidades administrativas, o 
Centro de Estudos Judiciários, criado em 1989. 

A Constituição Federal de 1988 regionalizou e expandiu 
a Justiça Federal, com a criação dos cinco tribunais regionais 
federais (TRFs). Esses tribunais absolveram parte das compe-
tências anteriormente atribuídas ao extinto Tribunal Federal de 
Recursos e ao Conselho da Justiça Federal, e o CJF passou a 
funcionar junto ao recém-criado Superior Tribunal de Justiça.

A Lei n. 7.746, de 30 de março de 1989, relativa à compo-
sição e instalação do Superior Tribunal de Justiça, disciplinou o 
funcionamento do Conselho da Justiça Federal, cuja competên-
cia incluiu a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça 
Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central de 
coordenação desse segmento da Justiça, tendo os tribunais re-
gionais federais como órgãos setoriais e as seções judiciárias 
como órgãos seccionais.

Em 14 de setembro de 1989, pela Resolução n. 4, o Ministro 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da 
Justiça Federal instituiu o Centro de Estudos Judiciários, com 
a denominação de “Centro de Estudos e Aperfeiçoamento dos 
Servidores da Justiça”, embora, desde a sua criação, o CEJ tenha 
atuado para o aprimoramento de magistrados e servidores e 
consolidação da unidade da Justiça Federal. Até a criação do 
CEJ, as ações de formação e aperfeiçoamento de magistrados 
e servidores, no âmbito do Poder Judiciário, eram eventuais e 
esporádicas. Na estrutura das instituições judiciárias, não exis-
tiam escolas de governos ou unidades administrativas com a 
finalidade de promover a formação, o aperfeiçoamento e a pro-
fissionalização desses agentes públicos. 

A Emenda Constitucional n. 7/77 previu, pela primeira vez 
no ordenamento jurídico brasileiro, a instalação de cursos prepa-
ratórios para a carreira de juiz, indicando que a lei deveria esta-
belecer, como condição, a promoção por merecimento, a partir 
de determinada entrância, ou de acesso aos tribunais de segunda 
instância, pelo mesmo critério, frequência e aprovação em curso 
ministrado por escola de aperfeiçoamento de magistrados. 

A Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei complementar 
n. 35, de 14/3/1979) previu a possibilidade de se exigir dos can-
didatos título de habilitação em curso oficial de preparação para 

a magistratura (art. 78, § 1º). Com essas previsões legais, foram 
criadas as primeiras escolas judiciais brasileiras: Minas Gerais 
(1975), Rio Grande do Sul (1980), Paraná (1983), Paraíba 
(1983), Espírito Santo (1985), Bahia (1986) etc. Assim, as ações 
de aperfeiçoamento de magistrados, com raras exceções, es-
tavam restritas à preparação para o ingresso na carreira, por 
meio de cursos preparatórios para concursos, realizados pelas 
escolas das associações de magistrados, entidades privadas que 
privilegiam a defesa dos interesses da categoria. 

Para o seu funcionamento, o CEJ carecia de um modelo. 
Quais seriam as principais deficiências da formação do ma-
gistrado a serem supridas? Quais competências e habilidades 
deveriam ser priorizadas na formação de servidores? Como 
mobilizar a capacidade criativa e inovadora para que esses 
profissionais pudessem dar continuidade ao processo de auto-
capacitação para o autodesenvolvimento? Que ações deveriam 
ser desenvolvidas a fim de dar suporte à atuação do CJF como 
órgão central dos sistemas administrativos da Justiça Federal? 
Como apoiar o CJF na uniformização de procedimentos, uma 
vez que a jurisdição tinha sido regionalizada, mas deveria fun-
cionar como uma única instituição? 

No Poder Executivo, a preocupação institucional com a 
formação dos servidores teve início em décadas anteriores, 
como, por exemplo, a criação do Instituto Rio Branco, em 
1945, para as carreiras diplomáticas; do Centro de Treinamento 
e Desenvolvimento do Pessoal do Ministério da Fazenda, 
em 1967, o qual, em 1973, transformou-se na Escola de 
Administração Fazendária; e da criação da Escola Nacional de 
Administração Pública (ENAP), em 1980.

No Judiciário, por ausência de referências, os exemplos 
de escola de governo eram todos estrangeiros. Na busca por 
esse modelo de funcionamento, a equipe do CEJ considerou 
a atuação do seu homônimo português, o Centro de Estudos 
Judiciários (CEJ), criado em 1979, subordinado ao Ministério 
da Justiça, da École Nationale de Magistrature francesa e do 
Federal Judicial Center norte-americano. No entanto, tais mode-
los não atendiam bem às necessidades do CEJ brasileiro, cujas 
atribuições eram mais abrangentes, com menor autonomia e 
carreiras judiciárias diferenciadas. 

Desde o seu início, as ações de formação e aperfeiçoa-
mento do CEJ visaram transmitir conhecimentos para garantir a 
unidade da Justiça Federal recém-regionalizada, dotar os juízes 
federais de conhecimentos jurídicos atualizados, especialmente 
em razão da ampliação dos direitos pela Constituição Federal 
de 1988, bem como de conhecimentos econômicos, políticos e 
sociais para o entendimento da sociedade brasileira. Com esse 
mandato, o CEJ deu início as suas atividades.

A Lei n. 8.472, 14 de outubro de 1992, alterou a com-
posição e o funcionamento do CJF. A nova composição 
passou a contar com cinco ministros do Superior Tribunal 
de Justiça como seus membros efetivos, dentre os quais 
o Presidente, o Vice-Presidente e o Coordenador-Geral da 
Justiça Federal, e com os presidentes dos cinco tribunais 
regionais federais. A mencionada Lei atribuiu ao coordena-
dor-geral a competência para gerir as atividades sistêmicas 
da Justiça Federal, orientar a elaboração de normas e dirigir 
o Centro de Estudos Judiciários, que passou a ter a compe-

Em 14 de setembro de 1989, pela Resolução n. 
4, o Ministro Presidente do Superior Tribunal de 

Justiça e do Conselho da Justiça Federal 
instituiu o Centro de Estudos Judiciários, com a 

denominação de “Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento dos Servidores da Justiça” [...]
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tência para proceder a estudos e pes-
quisas, visando ao aperfeiçoamento 
do sistema judiciário, bem como pro-
mover cursos, congressos, simpósios e 
conferências para juízes e executar o 
Plano Permanente de Capacitação dos 
Servidores da Justiça Federal.

A Resolução n. 70, de 15 de dezembro 
de 1992, extinguiu o Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento dos Servidores da Justiça 
e fixou a política de atuação do Centro de 
Estudos Judiciários, determinando a sua 
competência de proceder a estudos e 
pesquisas, com vistas à dinamização das 
atividades administrativas da Justiça Federal 
e ao aperfeiçoamento das ações de ca-
pacitação funcional. (BRASIL, CJF, 1992). 
Determinou a mencionada Resolução 
que as atividades de ensino voltar-se-
-iam ao aperfeiçoamento e atualização de 
magistrados e à implementação do Plano 
Permanente de Capacitação dos Servidores 
da Justiça Federal, preferencialmente de 
forma descentralizada, em articulação com 
os tribunais regionais federais, observa-
das as diretrizes fixadas pelo Conselho da 
Justiça Federal. Também determinou que 
o CEJ exerceria a coordenação dos siste-
mas de informação documental da Justiça 
Federal, com a finalidade de possibilitar a 
sua padronização e facilitar a disseminação 
das informações.

Em 1993, o CJF instituiu a Comissão 
Permanente para propor as ativida-
des acadêmicas do CEJ destinadas aos 
magistrados. A sua primeira composi-
ção contou com o Ministro diretor do 
CEJ, Paulo Roberto S. da Costa Leite, e 
os desembargadores: Eliana Calmon, 
Paulo Barata, José Kallas, Ellen Gracie 
Northfleet, Ridalvo Costa e Sebastião de 
Oliveira Lima. 

Em 2008, a Lei n. 11.798 alterou a 
composição e a competência ao CJF e 
incluiu a atribuição, expressa, para que 
o CEJ pudesse desenvolver e fomentar o 
desenvolvimento de estudos, pesquisas, 
serviços editoriais e de informação, com 
vistas à modernização da Justiça Federal. 
Em uma atitude pioneira no âmbito do 
Judiciário, a lei vinculou 40% dos gastos 
anuais do CEJ com essas atividades.

A Lei também definiu que o planeja-
mento, a execução e a coordenação das 
atividades de formação e aperfeiçoamen-
to de magistrados e servidores deveriam 
se dar em articulação com as escolas de 

magistratura dos TRFs e segundo normas 
a serem editadas pela Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados (ENFAM), criada, junto ao 
STJ, pela EC n. 45, de 30 de dezembro de 
2004, com poderes para a apreciação do 
programa de trabalho do CEJ. 

A Lei institui, na estrutura administra-
tiva do CEJ, o Conselho das Escolas da 
Magistratura Federal, presidido pelo mi-
nistro diretor do Centro e composto pe-
los diretores das Escolas da Magistratura 
dos tribunais regionais federais e pelo 
presidente da Associação dos Juízes 
Federais do Brasil. Além disso, ela veda a 
realização de atividades sobre temas es-
tranhos à competência da Justiça Federal 
e torna obrigatória a realização de, pelo 
menos, uma atividade anual do CEJ nas 
sedes dos TRFs. 

Dentro desse arcabouço jurídico, as 
principais atividades desenvolvidas pelo 
CEJ, em seus 27 anos de existência, são 
apresentadas dentro da perspectiva da 
produção, da gestão e da disseminação 
do conhecimento. Na apresentação das 
ações, não foi considerada a segmenta-
ção relativa à estrutura organizacional 
do CEJ, uma vez que esta tem passado 
por diversas transformações ao longo do 
tempo, tampouco a cronologia. 

2 A CONTRIBUIÇÃO DO CEJ – A 

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO

O direito é um conjunto de princípios 
e regras destinado à realização da justiça. 
Os princípios e comportamentos sociais 
mudam rapidamente, e o direito e as 
instituições jurídicas têm de se adaptar às 
mudanças para alcançarem o objetivo ba-
silar de realização da justiça, redução das 
desigualdades e solução dos conflitos. 

A pesquisa científica é uma ativi-
dade de produção de conhecimentos 
para a interpretação do direito e apri-
moramento das instituições jurídicas. 
Ela possibilita aos juízes e servidores a 
apropriação de conhecimentos de for-
ma crítica e reflexiva, para que tenham 
condições de atuar na sociedade, visan-

do à sua transformação.
Até 1990, no Brasil, a pesquisa 

científica na área jurídica estava restrita 
às teses e dissertações produzidas nas 
universidades. Levantamento feito pela 
equipe do CEJ apontou que a Justiça e 
as suas instituições não eram tema dos 
programas de pós-graduação das uni-
versidades brasileiras. Apenas o direito e 
suas manifestações figuravam nas áreas 
de concentração oferecidas. 

2.1 PESQUISAS QUE CRIARAM POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

O primeiro programa de pesquisas 
do Centro de Estudos Judiciários sobre a 
Justiça Federal foi desenvolvido pela equipe 
do CEJ, sob a orientação de professores da 
Universidade de Brasília e da Universidade 
de São Paulo ou teve o desenvolvimento 

contratado com esses especialistas.
A pesquisa “A Justiça Federal através 

de documentos” constituiu-se em um 
diagnóstico da atuação institucional, ob-
tido por meio da análise de documentos 
que abordavam problemas e dificuldades 
enfrentadas pelo Poder Judiciário, como 
um todo, e pela Justiça Federal, em par-
ticular, no desempenho de suas atribui-
ções constitucionais (BRASIL, CJF,1994). 
A pesquisa “A imagem da Justiça Federal 
na imprensa escrita” permitiu o conhe-
cimento da forma como os principais 
jornais do país referiam-se ao Superior 
Tribunal de Justiça, à Justiça Federal e aos 
seus membros, por meio da análise de 
matérias publicadas (BRASIL, CJF,1995. A 
pesquisa “O estado da arte da pesquisa 
jurídica e sociojurídica no Brasil” visou 
possibilitar o conhecimento sobre a pro-
dução acadêmica na área jurídica para 
o norteamento de suas ações no que 
concernia ao aperfeiçoamento dos juízes 
federais e à promoção e fomento de es-
tudos e pesquisas (BRASIL, CJF,1996b). A 
pesquisa “Opinião da sociedade civil or-
ganizada a respeito da Justiça Federal” 
visou possibilitar a organizações não 
governamentais e associações de classe, 
a partir de entrevistas com lideranças po-

[...] as ações de aperfeiçoamento de magistrados, com raras 
exceções, estavam restritas à preparação para o ingresso na 
carreira, por meio de cursos preparatórios para concursos, 
realizados pelas escolas das associações de magistrados [...]
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líticas nacionais e regionais e dirigentes 
de entidades sociais, o conhecimento da 
opinião que a sociedade civil organiza-
da e os principais atores sociais têm da 
Justiça Federal (BRASIL, CJF, 2000). 

A segunda fase do programa de pes-
quisas foi desenvolvida exclusivamente 
pela equipe do CEJ, que, eventualmente, 
contou com a colaboração de magistrados 
federais. Na pesquisa “A atuação da justi-
ça federal na esfera criminal”, buscou-se 
conhecer o perfil do juiz federal, como 
ele exercia a jurisdição criminal, os crimes 
mais recorrentes por área territorial e as 
penas aplicadas com maior frequência 
(BRASIL, CJF,2000b). A pesquisa “Juizados 
especiais federais” foi realizada para co-
lher o entendimento dos juízes federais 
sobre esses juízos, à época, inexistentes 
na Justiça Federal, a competência que de-
veriam vir a ter, o limite do valor das cau-
sas e, especialmente, fomentar o debate e 
diminuir as resistências existentes (BRASIL, 
CJF, 2001). A pesquisa “Execução contra 
a Fazenda Pública – razões políticas do 
descumprimento às ordens judiciais” ob-
jetivou investigar as causas da recalcitrân-
cia da Fazenda Pública Federal em relação 
às ordens judiciais, se o inadimplemento 
do Estado era escusável juridicamente, as 
entidades públicas federais inadimplentes, 
a natureza dos seus débitos, bem como 
a reação do Judiciário ao descumprimen-
to das suas decisões pela Administração 
Pública (BRASIL, CJF, 2001b).

A pesquisa “Uma análise crítica da 
lei dos crimes de lavagem de dinheiro” 
visou conhecer como a Polícia Federal, 
o Ministério Público Federal e os juízes 
federais percebiam o controle jurídico-
-formal da lavagem de dinheiro, coletar 
propostas para o aprimoramento da 
legislação vigente sobre o mencionado 
crime; pesquisar sobre a aplicabilidade 
da Lei n. 9.613/98 junto às instâncias 
formais de poder mencionadas e, final-
mente, analisar determinados institutos 
jurídicos contidos na Lei n. 9.613/98. O 
relatório de pesquisa ensejou a constitui-
ção de comissão composta por diversas 

instituições para a análise dos resultados 
da pesquisa e busca de proposições 
para o aprimoramento do julgamen-
to desses crimes. A especialização de 
varas federais para o julgamento dos 
crimes de lavagem de dinheiro, a cria-
ção da Estratégia Nacional de Combate 
à Corrupção e Combate à Lavagem de 
Dinheiro (ENCCLA) e diversos outros 
projetos traduzem políticas públicas que 
tiveram início a partir do relatório da pes-
quisa e das proposições da mencionada 
comissão (BRASIL, CJF, 2002). A menção 
à contribuição da pesquisa para a cria-
ção da ENCCLA é mencionada no livro 
lançado em 2012, edição comemorativa 
dos 10 anos da mencionada Estratégia 
(BRASIL, SECRETARIA NACIONAL DE 
JUSTIÇA, 2012).

A pesquisa “Processos da Justiça 
Federal no Tribunal de Contas da 
União” analisou os processos dos órgãos 
da Justiça Federal, julgados por aquela 
Corte de Contas, com a finalidade de 
auxiliar o órgão central do Sistema de 
Controle Interno da Justiça Federal a ter 
uma melhor visualização dos assuntos 
que têm levado a Justiça Federal a figurar 
em processos no Tribunal de Contas da 
União, buscando aprimorar o funciona-
mento do sistema (BRASIL, CJF, 2003).

A pesquisa “Os Contratos Bancários 
e a Jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça” teve como autor o Ministro 
Ruy Rosado, do STJ, apresentando texto 

doutrinário sobre contratos bancários, 
seguido dos precedentes do STJ sobre 
contratos bancários (BRASIL, CJF, 2003b).

A pesquisa “Diagnóstico da Estrutura 
e Funcionamento dos Juizados Especiais 
Federais” buscou conhecer os problemas 
dos juizados após um ano da sua criação 
na Justiça Federal e, assim, propor solu-
ções adequadas para cada um deles. Os 
resultados da pesquisa subsidiaram o CJF 
na emissão de normas e no apoio aos 
TRFs no aperfeiçoamento desses juízos 
(BRASIL, CJF, 2004). 

Como o próprio nome indica, a 
pesquisa “Subsídios para a Ampliação 

Os princípios e comportamentos sociais mudam rapidamente, e 
o direito e as instituições jurídicas têm de se adaptar às 

mudanças para alcançarem o objetivo basilar de realização da 
justiça, redução das desigualdades e solução dos conflitos. 

do Número de Juízos Federais” foi ela-
borada para subsidiar os trabalhos de 
comissão instituída para elaborar ante-
projeto de lei criando cargos de juízes e 
de servidores; funções comissionadas e 
cargos em comissão, destinados a suprir 
as necessidades da Justiça Federal de 1º 
grau e dos juizados especiais federais. 
A pesquisa indicou o número de varas 
federais a serem criadas, o quantitativo 
de magistrados e servidores, e a Lei n. 
12.011, de 4 de agosto de 2009, criou 
exatamente o número indicado (BRASIL, 
CJF, 2005).

Essa pesquisa foi precedida por 
outra, realizada em 2002, denominada 
“Atlas da Justiça Federal”, mapa interati-
vo publicado em CD-Rom, tecnologia de 
fácil divulgação no mundo pré-internet, 
que gerou o Indicativo de Carência de 
Varas e de Juizados da Justiça Federal 
(ICVJF), aprovado pela Resolução do CJF 
n. 297, de 23 de dezembro de 2002, para 
subsidiar o Conselho da Justiça Federal, 
de forma comparativa, na identificação 
das unidades da Federação com maior 
carência de varas e de juizados federais.

A pesquisa “Acesso à Justiça Federal: 
dez anos de Juizados Especiais”, produ-
zida em parceria com o Ipea, visou pro-
duzir informações sobre alguns aspectos 
do funcionamento desses órgãos juris-
dicionais, especialmente, aqueles que 
incidem sobre a promoção do acesso à 
justiça para a compreensão mais objetiva 
dos avanços acumulados nos dez anos 
de instalação desses juízos (BRASIL, CJF, 
2012).

As pesquisas mencionadas foram 
publicadas pelo CEJ na Série Pesquisas 
do CEJ 1. Outros estudos e pesquisas 
igualmente relevantes foram feitos e di-
vulgados em outros veículos.

2.2 TABELAS PROCESSUAIS UNIFICADAS – 

TAXONOMIAS QUE MUDARAM A JUSTIÇA

Diversos aspectos da gestão judiciá-
ria também têm sido objeto de pesquisas 
do CEJ, como a construção das tabelas 
processuais unificadas. A inovação foi 
possível a partir do entendimento de 
que a gestão documental se inicia com a 
autuação do processo. As classes proces-
suais, os assuntos utilizados na distribui-
ção da lide e os eventos do andamento 
processual (o fluxo do processo) passa-
ram a ser padronizados, para aprimorar 
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a gestão dos documentos e processos 
judiciais transitados em julgado e arqui-
vados, além de garantir que os conjun-
tos documentais de valor permanente 
fossem igualmente preservados para o 
resgate da memória da instituição.

A Tabela Única de Assuntos foi apro-
vada pela Resolução n. 317, de 2003, e 
as Resoluções 328, de 2003 e 471, de 
2005, aprovaram as tabelas de classe e 
de movimentação processual e criaram 
o Comitê Gestor das Tabelas (CoGeTab), 
integrado pelos secretários judiciários 
dos TRFs, com o apoio da Secretaria de 
Pesquisas e Informação Jurídicas do CEJ, 
responsável pelo sistema gestor dessas 
taxonomias processuais.

Esse trabalho representou uma que-
bra de paradigmas porque, até aquela 
data, cada tribunal tinha as suas próprias 
tabelas, e a maioria delas misturava o 
tipo processual com o assunto. A padro-
nização de terminologia visou promover 
o uso da informação em diversas situa-
ções, conforme o Manual de Tabelas 
Processuais da Justiça Federal.

Em 2007, pela Resolução do CNJ n. 
6, essas taxonomias foram estendidas a 
todo o Judiciário brasileiro, a partir de um 
grande esforço de padronização, empre-
endido com a participação de magistra-
dos e servidores dos tribunais superiores, 
do CJF, dos tribunais regionais federais, 
tribunais regionais do trabalho e tribu-
nais de justiça (BRASIL, CJF, 2007).

Hoje, é inquestionável a impor-
tância da padronização processual em 
âmbito nacional. As tabelas possibilitam 
a melhor gestão de pauta pelos órgãos 
judiciais, controle de prevenção e a distri-
buição processual por competência, em 
razão da matéria; o aproveitamento, nas 
instâncias superiores, das informações 
processuais dos sistemas de primeira 
instância e a facilitação do intercâmbio 
da informação entre sistemas e bases de 
dados, o que possibilitou a adoção des-
ses instrumentos pelo Ministério Público, 
Advocacia-Geral da União, sistema poli-
cial, integrando-os e contribuindo para a 
celeridade processual.

As tabelas processuais unificadas 
são essenciais para a construção de in-
dicadores do planejamento estratégico e 
funcionamento do sistema de estatísticas 
do Poder Judiciário e para a implantação 
de diversos projetos corporativos como, 

por exemplo, o sistema processual PJe, 
em todo o Brasil, bem como outras polí-
ticas públicas implantadas pelo CNJ para 
a melhoria da gestão judiciária.

2.3 MOREQ-JUS – A CONTRIBUIÇÃO DA 

JUSTIÇA FEDERAL À PRESERVAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO DIGITAL

A preocupação com a preservação 
da documentação das instituições da 
Justiça Federal, em suporte digital, levou 
o CEJ a realizar estudos para definir re-
quisitos comuns a serem observados 
pelos tribunais no desenvolvimento de 
sistemas informatizados que produzem, 
coletam, armazenam e possibilitam o 
acesso e a destinação dos processos e de 
outros documentos em suporte digital e 
não digital.

Um dos principais desafios da “era 
digital” é saber quais serão os documen-
tos demandados pelas gerações futuras 
e como preservar esses acervos digitais. 
Por preservação digital compreende-se a 
capacidade de manter a integridade e a 
acessibilidade da informação digital por 
longo prazo. Os documentos digitais são 
suscetíveis à alteração, lícita ou ilícita, à 
degradação física dos suportes e à ob-
solescência tecnológica de hardware, 
software e formatos, as quais podem co-
locar em risco sua autenticidade (BRASIL, 
CONARQ, 2012). Com os documentos 
digitais, a preservação da memória institu-
cional registrada nos documentos passa a 
requerer políticas de preservação digital.

Por essas razões, o Modelo de 
Requisitos para Sistemas Informatizados 
de Gestão de Processos e Documentos 
da Justiça Federal (MoReq-Jus) teve a 
sua elaboração coordenada pelo CEJ e 
aprovação por resolução do CJF (BRASIL, 
CJF, 2008). Posteriormente, o MoReq-Jus 
foi adaptado pelo CNJ e regulamentado 
para utilização em todo o Judiciário bra-
sileiro (BRASIL, CNJ, 2009).

O MoReq-Jus objetiva fornecer es-
pecificações técnicas e funcionais para 
orientar a aquisição, o detalhamento e o 
desenvolvimento de sistemas de gestão 
de processos e documentos no âmbito 
do Judiciário brasileiro. Pretende, ainda, 
contribuir para a regulamentação de 
questões associadas ao valor probatório 
dos documentos eletrônicos, à uniformi-
zação de procedimentos e à definição de 
parâmetros para a certificação de quali-

dade dos processos e dos serviços dos 
arquivos. Sua elaboração visou promover 
a padronização na gestão da documenta-
ção digital e não digital, garantindo que 
o patrimônio documental da Justiça seja 
mantido de forma confiável, íntegra, au-
têntica e acessível. 

2.4 SISTEMA NACIONAL DE ESTATÍSTICAS 

DA JUSTIÇA FEDERAL (SINEJUS) – 

INDICADORES PARA MENSURAÇÃO DO 

DESEMPENHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Em 2004, pela Resolução n. 398, 
de 26 de outubro de 2004, o Conselho 
da Justiça Federal instituiu o Sistema 
Nacional de Estatísticas da Justiça Federal 
– Sinejus e o seu comitê gestor, coorde-
nado pelo CEJ e integrado pelos estatísti-
cos dos TRFs. O sistema incluía módulos 
de indicadores relativos à prestação juris-
dicional e da movimentação processual 
e, ainda, arrecadação da Justiça Federal; 
condenações e de penas; administrativos, 
orçamentários e financeiros; de recursos 
humanos; de infraestrutura e de qualida-
de dos serviços prestados. Terminologia, 
critérios e procedimentos para coleta, 
processamento e divulgação dos dados 
e indicadores que integravam o conjunto 
de orientações do sistema de informa-
ções estatísticas da Justiça Federal.

A mensuração de resultados e a 
utilização de indicadores no planeja-
mento institucional propiciam a me-
lhoria de desempenho para o alcance 
da missão da instituição na sociedade 
e também transparência e accountabi-
lity. As iniciativas de accountability e 
a transparência também representam 
ganho para a qualidade das relações 
entre a Justiça e a sociedade.

Esse foi o primeiro esforço coorde-
nado de implantação de um sistema de 
âmbito nacional no Judiciário. O reco-
nhecimento pela adequação do projeto 
está registrado no relatório do Bando 
Mundial: Fazendo com que a Justiça 
Conte, elaborado em 2004. (BANCO 
MUNDIAL, 2004). Com a criação do 
CNJ, aderiu ao Justiça em Números e 
desistiu da coleta dos indicadores cons-
truídos no Sinejus.

2.5 FOMENTO À PESQUISA

Na impossibilidade de se contar com 
pesquisadores em número suficiente para 
o desenvolvimento de pesquisas para a 
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solução dos principais problemas da Justiça Federal, o CEJ bus-
cou apoiar o desenvolvimento de pesquisas pelos magistrados e 
servidores da instituição e, ainda, por especialistas externos, por 
meio de concursos de monografias e prêmios jornalísticos.

Assim foram promovidos os seguintes certames:
Em 1991, foi instituído o Prêmio Justiça Federal de Imprensa, 

de realização anual, contemplando artigos e reportagens publi-
cados em jornais e revistas de ampla circulação, visando pro-
mover, junto à sociedade, a disseminação de informações sobre 
o desempenho e as competências e as atribuições da Justiça 
Federal. (BRASIL, CJF, 1991). Em 2001, o mencionado prêmio 
passou a se denominar “Prêmio Justiça Federal de Imprensa – 
Barbosa Lima Sobrinho”. 

Em 1992, foi instituído o 1º Concurso de monografias 
sobre a Justiça Federal; em 1994, foi a vez do Concurso de 
Monografias: a Justiça Federal - uma proposta para o futu-
ro (BRASIL, CJF, 1994) e, em 2004, teve vez o Concurso de 
Monografias sobre a Administração da Justiça Federal (BRASIL, 
CJF, 2004), cujos trabalhos vencedores foram publicados na 
Série Monografias do CEJ.

Em 2005, foi instituído o Prêmio de Qualidade Judiciária 
Ministro Djaci Falcão, cujas boas práticas selecionadas deram 
origem ao Banco de Soluções de Qualidade do Judiciário — 
JusQualitas, com acesso na internet, para consulta e cadastra-
mento de projetos, boas práticas e iniciativas de sucesso, visan-
do à reunião de soluções para a melhoria da administração da 
Justiça e da prestação jurisdicional (BRASIL, CJF, 2004).

Atualmente, a gestão judiciária já é área de concentra-
ção nos programas de pesquisa das universidades brasileiras. 
Merecem destaque as pesquisas do Departamento de Pesquisas 
Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça que, desde 2010, 
vêm desenvolvendo programa de fomento à pesquisa em par-
ceria com a Capes e diversas universidades; o projeto Pensando 
o Direito, da Secretaria de Assuntos Legislativos (SAL), do 
Ministério da Justiça, criado em 2007, que já publicou mais de 
55 pesquisas e a Diretoria de Estudos e Políticas do Estado do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que tem reali-
zado diversas pesquisas em parceria com instituições da Justiça. 

Cabe ressaltar os esforços do CEJ em busca de financiamen-
to junto ao Banco Mundial e outros órgãos de fomento, como 
o projeto Acesso Público à Informação Jurídica, registrado no 
relatório de atividades de 1994 e Fundação de Apoio à Pesquisa 
do Distrito Federal (FAP/DF), com o propósito de fortalecer a 
capacidade de fornecimento de informação pela biblioteca do 
CEJ, conforme registra o Relatório de Atividades de 1995.

3 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Para o cumprimento da sua missão, o CEJ ancorou-se na 
gestão do conhecimento, partindo da premissa de que todo o 
conhecimento existente na instituição deveria ser registrado e 
disponibilizado a todos, para tornar a cultura organizacional da 
Justiça Federal voltada para a geração, partilha, socialização e 
transferência de conhecimento.

3.1 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DA JUSTIÇA FEDERAL 

– JUSDATA

O CJF aprovou, em 1992, e regulamentou pela Resolução 

n. 81, de 1993, o Sistema de Informação Documental da Justiça 
Federal – Jusdata, coordenado pelo CEJ, integrado pelas biblio-
tecas, arquivos, museus e unidades de jurisprudência dos TRFs 
e seções judiciárias, com a finalidade de possibilitar a padroniza-
ção e facilitar a disseminação das informações de interesse para 
a Justiça Federal. O Jusdata adotou modelo descentralizado de 
coleta, tratamento dos documentos, processamento de dados e 
disseminação de informações, baseado em um planejamento 
centralizado e participativo, com métodos e padrões comuns 
(BRASIL, CJF, 1993).

Sob a égide do Jusdata, o CEJ promoveu a informatização 
das bibliotecas das instituições da Justiça, implantando sistema 
de automação bibliográfica, ministrando treinamentos para bi-
bliotecários de 14 instituições da Justiça, ainda, nos primeiros 
quatro anos de funcionamento e dando início à rede de biblio-
tecas da Justiça Federal. 

Sob o amparo do Jusdata, foram criadas as bases de dados 
JUSNEWS, de matérias de jornais; JUSDOC, de documentos 
doutrinários sobre a Justiça Federal; EVENTOS, catálogo dos 
eventos de interesse para a Justiça e JUSNORM, de atos nor-
mativos das instituições da Justiça. As bases de dados foram 
disponibilizadas para acesso pela internet.

3.2 BIBLIOGRAFIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

Um dos primeiros projetos desenvolvido pela Biblioteca do 
CEJ com a colaboração da rede de bibliotecas mencionada foi a 
Bibliografia da Justiça Federal. Anteriormente, em forma impres-
sa; atualmente, trata-se de um catálogo on-line das publicações 
oficiais das instituições da Justiça Federal, bem como da pro-
dução doutrinária de autoria dos magistrados federais, iniciada 
em 1993, com a finalidade de difundir permanentemente essas 
publicações e, ainda, preservar a memória documental da ins-
tituição. Atualmente a Bibliografia da Justiça Federal integra o 
repositório institucional do CJF.

3.3 BIBLIOTECA JURÍDICA VIRTUAL 

Iniciada em 2006, a Biblioteca Jurídica Virtual é um reposi-
tório institucional desenvolvido com o propósito de facilitar o 
acesso à informação jurídica. Ela disponibiliza o acesso a livros, 
papers, artigos de periódicos jurídicos, vídeos, atos normativos 
do CJF e outros disponíveis em texto integral na internet.

Parte significativa da imensa quantidade de informações 
jurídicas, principalmente, de periódicos, nacionais e internacio-
nais, cujos conteúdos já se encontram integralmente e gratuita-
mente disponibilizados na internet pode ser acessada por meio 
da mencionada ferramenta de busca, facilitando o trabalho dos 
usuários. Assim, a Biblioteca Jurídica Virtual reúne em uma úni-
ca fonte de pesquisa o que precisaria ser exaustivamente procu-
rado nas páginas da internet.

A Biblioteca Jurídica Virtual visa ampliar as ações do 
Sistema de Informação Documental da Justiça Federal — 
Jusdata, cujo principal objetivo é garantir aos magistrados e 
demais servidores da Justiça Federal, o acesso à informação 
jurídica necessária ao julgamento do processo e ao aprimora-
mento da educação continuada, uma vez que o sistema pro-
picia o autodesenvolvimento, por meio do seu instrumento 
básico: a transferência de informações.
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3.4 PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTAL 

DA JUSTIÇA FEDERAL

A preocupação com a gestão docu-
mental está presente desde o primeiro 
relatório de atividades do CEJ, de 1990, 
quando teve início a realização do diag-
nóstico para o conhecimento da situação 
dos arquivos das instituições da Justiça, 
junto com o estudo para a implantação 
de sistema de microfilmagem para os do-
cumentos dos arquivos das instituições, 
prevendo, inclusive, a realização de pro-
jetos de captação de recursos de agên-
cias de fomento internacionais, a criação 
do Arquivo Histórico da Justiça Federal e 
a institucionalização do Projeto Memória 
da Justiça Federal. 

O programa de gestão documen-
tal da Justiça Federal, consubstanciado 
nas resoluções do Conselho da Justiça 
Federal — CJF n. 217, de 1999; 359 e 
393, de 2004 e Resolução n. 23, de 2008, 
constitui um conjunto de políticas insti-
tucionais e instrumentos de gestão do-
cumental que privilegiam a preservação 
da documentação considerada histórica, 
com o objetivo de racionalizar o ciclo 
documental — a produção ordenada, a 
tramitação segura, a localização rápida 
e precisa, bem como a eliminação siste-
mática dos documentos que já perderam 
a sua importância para a instituição. A 
racionalização dos procedimentos visava 
aprimorar as unidades arquivísticas por 
meio do seu “enxugamento”, que passa-
ram a manter apenas os documentos de 
valor permanente para a guarda de autos 
findos e de documentos administrativos, 
facilitando assim o acesso à informação e 
diminuindo os espaços físicos antes des-
tinados para este fim.

As resoluções mencionadas apro-
varam planos de classificação e tabelas 
de temporalidade da documentação 
administrativa (o Plano de Classificação 
e Tabela de Temporalidade da 
Documentação Administrativa da Justiça 
Federal — PCTT) e também da documen-
tação judiciária das instituições da Justiça 
Federal. A Resolução n. 23, de 2008, 
definiu como instrumentos do progra-
ma de gestão documental: a) o sistema 
informatizado de gestão de documentos 
processuais ou administrativos; os meta-
dados essenciais à identificação do docu-
mento institucional de modo inequívoco 
e a sua relação com os outros documen-

tos; o Plano de Classificação e Tabela 
de Temporalidade da Documentação 
Administrativa da Justiça Federal — PCTT; 
a tabela de temporalidade das ações 
transitadas em julgado da Justiça Federal; 
as tabelas processuais unificadas da 
Justiça Federal; o fluxo para seleção de 
ações judiciais da Justiça Federal; o plano 
para seleção de amostras representativas 
de ações judiciais; a lista de verificação de 
pendências processuais impeditivas da 
baixa definitiva de processos; e o manual 
de gestão documental da Justiça Federal.

3.5 PROJETO MEMÓRIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

Complementando o programa de 
gestão documental, o CEJ lançou o 
Projeto Memória da Justiça Federal com 
o propósito de auxiliar no dimensiona-
mento da contribuição da Justiça Federal 
à história social brasileira, utilizando-se 
das informações registradas nos pro-
cessos judiciais selecionados pelo valor 
histórico ou jurídico, bem como dos re-
gistros da história de vida dos seus ma-
gistrados e servidores. O Projeto incluiu 
a pesquisa documental e a história oral, 
que é o registro de histórias de vidas ou 
de depoimentos sobre temas específicos 
e contou com parcerias institucionais 
(STJ, STF, TRFs) na sua implementação. 
Foram desenvolvidos os projetos: base 
de dados de entrevistas e entrevista-
dos (cadastro); coleção – Memória da 
Justiça Federal; depoimentos e entrevis-
tas (vídeos). Foram previstos, mas não 
implantados, o programa de pesquisa 
documental sobre autos findos e o semi-
nário anual sobre a História da Justiça. Os 
vídeos produzidos pelo programa estão 
disponíveis na internet e já subsidiaram 
o CEJ na elaboração de programas para a 
televisão. (DE SORDI, 2007). 

3.6 BASES DE DADOS DE JURISPRUDÊNCIA – 

PADRONIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

TESAURO DA JUSTIÇA FEDERAL E OUTRAS 

TAXONOMIAS

As ações para o aperfeiçoamento 
do acesso à jurisprudência dos Tribunais 
Regionais Federais tiveram início em 
1992. Os TRFs, em seu terceiro ano de 
existência, estavam desenvolvendo as 
suas bases de dados de jurisprudên-
cia nos sistemas informatizados do 
Prodasen, do Senado Federal. O CJF do-
tou as cortes de sistemas próprios e o CEJ 

tratou de uniformizar o acesso e padro-
nizar as siglas dos acórdãos, dos órgãos 
julgadores, a taxonomia utilizada para a 
indexação dos conteúdos, bem como o 
aprimoramento das ementas (BRASIL, 
CJF, 1992).

O esforço visava padronizar a apre-
sentação dos julgados e dar celeridade 
aos processos por meio do acesso às 
informações necessárias. Assim, foi de-
senvolvido o Tesauro Jurídico, sob a co-
ordenação do CEJ e com a colaboração 
dos analistas de jurisprudência do STJ e 
dos TRFs. Posteriormente, em razão da 
competência, o STJ e a Justiça Federal, 
separadamente, deram continuidade à 
construção de seu próprio tesauro. 

Também foram promovidos pelo 
CEJ diversos cursos para assessores dos 
magistrados em técnicas de elaboração 
de ementas.

Essas ações possibilitaram a reunião 
das bases de dados de Jurisprudência 
dos TRFs, no CEJ, para uma busca uni-
ficada das decisões, dentro do princípio 
da prevalência do interesse do jurisdicio-
nado e dos seus representantes, ainda 
em 1996, quando a internet dava os seus 
primeiros passos. 

3.7 BANCO DE SOLUÇÕES DE QUALIDADE 

DO JUDICIÁRIO – JUSQUALITAS 

O JusQualitas é um repositório de 
soluções e de melhores práticas da admi-
nistração judiciária e tem como objetivo 
disponibilizar informações estratégicas 
sobre soluções adotadas para a resolu-
ção de problemas que afetam o funcio-
namento da Justiça. Ele visa identificar, 
registrar e integrar soluções, projetos, 
estudos, ferramentas e experiências de 
melhoria organizacional, implantados 
ou em desenvolvimento no Judiciário. O 
cadastramento dos projetos e boas práti-
cas no JusQualitas evita a duplicidade de 
esforços e o desperdício de recursos pú-
blicos, além de promover a troca de ex-
periências e a adoção de soluções e fer-
ramentas que facilitam a modernização 
das atividades da instituição. Em 2009, 
noventa práticas integravam o banco de 
dados. 

4 DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO – A 

JUSTIÇA FEDERAL COMO INSTITUIÇÃO QUE 

APRENDE

O conceito de organização que se 
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aprende foi popularizado por diversos estudiosos, entre eles 
Peter Senge, que defende a ideia de que as organizações de-
vem propiciar condições para que as pessoas possam expandir 
seu potencial criativo (SENGE, 1994). As ações do CEJ buscam 
inserir a Justiça Federal e o seu Conselho na “cultura do com-
partilhamento”, que está relacionada com o modo como os 
membros de uma organização compartilham o conhecimento 
em busca desse aprendizado. 

Disseminação do conhecimento no CEJ é realizada por 
meio de serviços de informação, de cursos, seminários, con-
gressos, palestras, bem como da divulgação à comunidade jurí-
dica dos resultados das suas pesquisas, da publicação da Revista 
CEJ, dos anais dos eventos e séries. 

4.1 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO JUIZ FEDERAL – CAJU

Os serviços de informação e pesquisas promovidos pelo 
CEJ descritos, só serão de utilidade para a Justiça se os seus 
resultados forem apropriados pelos magistrados e servidores e 
resultar em melhoria da qualidade da prestação jurisdicional. 
Essa condição de agregar valor, de acrescentar inovações, de 
resultar em ganho de qualidade na gestão da Justiça e no julga-
mento dos processos é o papel desempenhado pela Central de 
Atendimento ao Juiz Federal — Caju (Atual Coordenadoria de 
Atendimento ao Juiz Federal – Cojuf).

O serviço fornece aos magistrados federais pesquisas e 
informações sobre doutrina, legislação e jurisprudência, a fim 
de subsidiar o julgamento de processos, bem como atualizar 
seus conhecimentos, contribuindo, assim, para uma celeridade 
maior na prestação jurisdicional.

Documentos disponíveis no acervo da biblioteca do CEJ e 
de outras instituições jurídicas são utilizados para atender às 
solicitações dos magistrados. Questões específicas para a to-
mada de decisão no julgamento de um processo, temas ainda 
não consolidados na doutrina, pesquisa de precedentes, le-
vantamentos bibliográficos para a elaboração de dissertações 
e teses constituem o universo das informações enviadas ao 
e-mail dos magistrados.

A biblioteca do CEJ assina bases de dados de periódicos 
estrangeiros que reúnem milhares de revistas acadêmicas de 
direito, centradas em tópicos como justiça criminal, direito 
internacional, lei federal, crime organizado, leis do trabalho e 
humanas, dentre outros. Essas bases de dados são utilizadas 
para dar aos juízes federais acesso aos artigos. Documentos não 
disponíveis digitalmente são digitalizados pela biblioteca e en-
viados aos solicitantes na busca da meta da CAJU em atender à 
totalidade dos juízes federais.

Além das pesquisas solicitadas, a CAJU produz boletins de 

divulgação de informação para envio aos magistrados, como o 
Selecta, criado em 1994, o BIGJus, que divulgava informações 
gerenciais e, atualmente, o InfoCAJU, boletim de periodicidade 
semanal que divulga notícias de relevância para os magistrados 
federais cadastrados no serviço.

4.2 CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS PRESENCIAIS

A formação continuada de magistrados e servidores sempre 
recebeu o maior destaque da parte dos dirigentes do CEJ. A 
razão de tal destaque está registrada em seu primeiro relatório 
de atividades, publicado em fevereiro de 1991: a percepção da 
administração superior do CJF de que o desenvolvimento dos 
recursos humanos da Justiça Federal é o principal instrumento 
e estratégia para o aperfeiçoamento de suas instituições é que 
possibilitou o bom êxito das nossas ações.

Assim, desde a sua aula inaugural, ministrada pelo jurista 
e Professor José Joaquim Calmon de Passos, em 8 de maio de 
1990, seguida do Fórum: A Justiça Federal em debate: proble-
mas e soluções, promovido para os diretores de foro das seções 
judiciárias, nesse mesmo mês, até o momento presente, o CEJ 
tem tido uma atuação crítica, reflexiva, criativa e inovadora, bus-
cando as melhores práticas para o aprimoramento da missão 
das instituições da Justiça Federal de garantia da ordem jurídica. 
Essa afirmação pode ser constatada pela leitura dos objetivos 
dos eventos promovidos. A programação de 1990, de forma 
ilustrativa, traz a efervescência do seu primeiro ano de funcio-
namento, apresentada a seguir:

• Curso de Aperfeiçoamento para oficiais de justiça avalia-
dores, nos cinco TRFs, com 28 horas-aula; 

• Curso de Segurança judiciária, nos cinco TRFs, com 120 
horas-aula; 

• Curso de Prática de processo civil, no CJF, para diretores 
de varas dos Estados de Goiás, Rondônia, Pará, Mato Grosso, 
Piauí, Acre e do Distrito Federal, com 28 horas-aula; 

• Seminário sobre organização e métodos, nos TRFs da 4ª e 
da 5ª Regiões e na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, com 
18 horas-aula; 

• Curso de Linguagem Mumps, no CJF, para analistas de 
sistemas dos cinco TRFs, com 28 horas-aula; 

• Curso de Aposentadoria, no CJF, para servidores das 
áreas de pessoal dos cinco TRFs e seções judiciárias, com 32 
horas-aula; 

• Curso de Processo administrativo disciplinar, no CJF, para 
servidores das áreas de pessoal dos cinco TRFs e seções judiciá-
rias, com 28 horas-aula; 

• Curso de Administração financeira e orçamentária e de 
Contabilidade, com 70 horas-aula, no CJF, para 59 servidores 
das áreas de Controle Interno e de Execução Orçamentária e 
Financeira dos órgãos da Justiça Federal; 

• Curso de Controle interno e auditoria, no CJF, com 30 ho-
ras-aula, para servidores de Controle Interno do CJF e dos TRFs;

• Ciclo de palestras sobre a organização sistêmica do 
Conselho e da Justiça Federal, para servidores do CJF;

• Encontro Nacional de Dirigentes da Justiça Federal, no 
CJF, para diretores dos órgãos centrais dos sistemas do CJF, 
TRFs e diretores das secretarias administrativas e um diretor de 
secretaria de vara de cada seção judiciária; 

As tabelas processuais unificadas são 
essenciais para a construção de indicadores 

do planejamento estratégico e 
funcionamento do sistema de estatísticas do 

Poder Judiciário e para a implantação de 
diversos projetos corporativos [...]
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• Fórum: A Justiça Federal em debate: 
problemas e soluções, promovido espe-
cialmente na Seção Judiciária do Rio de 
Janeiro, por solicitação do TRF da 2ª Região;

• Curso de Introdução ao processa-
mento de dados, para servidores do CJF. 

Em síntese, em 1990, foram promo-
vidos 31 eventos pelo CJF, perfazendo 
935 horas de treinamentos para 793 ser-
vidores e magistrados, além de diversas 
atividades complementares necessárias à 
organização do próprio CEJ, como a rea-
lização de levantamento de necessidades 
de capacitação; elaboração de instruções 
para a elaboração de relatórios de acom-
panhamento e avaliação de programas 
de treinamento.

O nível de excelência dos eventos 
sempre foi um dos diferenciais do CEJ, 
por meio de convite aos melhores pro-
fessores para participarem de cursos e 
congressos. Em 1991, além de diversos 
ministros do STJ, a programação contou 
com a participação de Walter Ceneviva, 
Celso Antônio Bandeira de Mello, Lúcia 
Valle Figueiredo Collarile, Adilson de 
Abreu Dallari, Toshio Mukai, Claudio 
Fonteles, Barbara Freitag.

Em 1992, foram realizados 34 even-
tos com temas os mais diversos, desde 
desenvolvimento gerencial, indexação e 
tesauros jurídicos, as relações do Poder 
Judiciário com a imprensa, direito cons-
titucional, entre outros. 

Na impossibilidade de se comenta-
rem as atividades de ensino, ano a ano, 
deu-se destaque a eventos que geraram 
impactos, quer seja pela temática inova-
dora, quer seja pela presença de confe-
rencistas de renome ou pelo ineditismo. 

A Mesa redonda sobre formas e 
sistemas de governo, realizada no dia 
do servidor público de 1992, seis meses 
antes da realização de plebiscito, pre-
visto no ato das disposições transitórias 
que iria alterar a forma e o sistema de 
governo no Brasil, teve como defensores 
expositores o Senador Marco Maciel, o 
Deputado Cunha Bueno, o Deputado 
Roberto Freire e, como analista político, 
o Professor Benício Schmidt. 

O Ciclo de conferências para juí-
zes federais de 1995, publicado como 
o volume 8 da Série Cadernos do CEJ 
apresentou as conferências Medidas 
cautelares, proferida por Eliana Calmon; 
Aspectos éticos da função jurisdicional, 

por Vicente Leal; Necessidade de simpli-
ficação de procedimentos, por Fernando 
Tourinho Neto; Princípios constitucionais 
tributários e a reforma tributária, por 
Alberto Nogueira, Medidas cautelares 
satisfativas, José Eduardo Carreira Alvim, 
A instrumentalização do processo, 
Cândido Rangel Dinamarco. Relações 
entre a magistratura e organismos po-
liciais, por Alberto José Tavares. 

O Seminário internacional sobre la-
vagem de dinheiro, realizado em 2000, 
contou com especialistas de renome que 
proferiram as palestras: A Lei n. 9.613, 
de 1998, e seus aspectos, proferida por 
Nelson Jobim; Regulamentação da Lei 
n. 9.613, de 1998, pelos órgãos com-
petentes, por Adrienne Senna; Aspectos 
penais e processuais da lei de lavagem 
de dinheiro, por Gilmar Mendes; Ações 
de combate à lavagem de dinheiro em 
outros países – experiência americana, 
por Stanley E. Morris; Ações de comba-
te à lavagem de dinheiro – experiência 
francesa, por Jean Françoies Mourot; O 
papel dos organismos internacionais 
no combate à lavagem de dinheiro, por 
Gil Galvão e Francisco Thoumi; Paraísos 
fiscais, centros offshore e lavagem de 
dinheiro, por Deomar de Moraes; Crime 
organizado transnacional, por Walter 
Fanganiello Mairovich; Atuação da CPI 
do narcotráfico, por Moroni Torgan; 
Segurança institucional em face do nar-
cotráfico e a lei de lavagem de dinhei-
ro, por Alberto Cardoso; Cooperação 
internacional no combate à lavagem 
de dinheiro, por Elizabeth Sussekind; 
A lavagem de dinheiro no contexto do 
crime organizado – mecanismos de en-
frentamento, por Getúlio Bezerra Santos; 
Atuação do Ministério Público no com-
bate à lavagem de dinheiro, por Claudio 
Lemos Fonteles.

Em 2000, também mereceu des-
taque o Encontro sobre o projeto de 
Código Civil brasileiro, realizado antes 
da promulgação da Lei n. 10.406, em 

10 de janeiro de 2002, mas publicado 
em 2002, como volume 20, da Série 
Cadernos do CEJ. Dignas de menção as 
palestras proferidas por Miguel Reale: 
As diretrizes fundamentais do Projeto 
do Código Civil; Luiz Edson Fachin: 
Direito de Família; João Batista Villela: 
Capacidade civil e capacidade empre-
sarial: poderes de exercício no proje-
to do Novo Código Civil; Newton de 

Lucca: Atividade negocial; Francisco dos 
Santos Amaral Neto: Autonomia priva-
da; Francisco José Cahali: Alimentos; 
Alvaro Villaça Azevedo: União está-
vel: legislação e projetos; Humberto 
Theodoro Júnior: Vícios de consenti-
mento: Fraude; Antônio Junqueira de 
Azevedo: Princípio da boa-fé nos con-
tratos; Roberto Rosas e Judith Martins 
Costa: Direito Civil e Constituição: 
Relações do projeto com a Constituição.

O encontro mencionado teve conti-
nuidade com a realização das Jornadas de 
Direito Civil, eventos coordenados pelo 
Ministro Ruy Rosado, que reúne palestras, 
proposições e enunciados formulados e 
aprovados pelos participantes. A primeira 
edição foi em 2002. Em 2004, realizou-se 
a terceira edição, cuja palestra de aber-
tura foi do Ministro José Carlos Moreira 
Alves, do Supremo Tribunal Federal, e a 
de encerramento pelo Professor José de 
Oliveira Ascensão, da Universidade de 
Lisboa. A metodologia desses encontros, 
cuja sétima edição foi realizada em 2015, 
consistiu na criação de comissões temáti-
cas e na inscrição prévia de juristas que 
enviaram os enunciados a serem debati-
dos no evento. Os enunciados aprovados 
constituíram indicativos para a interpreta-
ção do Código Civil, estando todos dire-
tamente relacionados a um artigo de lei, 
e significaram o entendimento majoritário 
das respectivas comissões, nem sempre 
correspondendo à proposição apresenta-
da pelo congressista. Os enunciados tive-
ram um relevante papel na interpretação 
do novo Código Civil, quando a doutrina 

Um dos principais desafios da “era digital” é saber quais 
serão os documentos demandados pelas gerações futuras e 
como preservar esses acervos digitais. Por preservação digital 
compreende-se a capacidade de manter a integridade e a 
acessibilidade da informação digital por longo prazo.
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era escassa. O CEJ também promoveu o desenvolvimento de 
enunciados do Código Comercial. 

Merece destaque a realização de cinco Congressos brasi-
leiros sobre a administração da Justiça, entre 2000 e 2005, 
que tiveram como coordenador científico o Desembargador 
Vladimir Passos de Freitas. A quinta edição do evento incluiu 
temas como a seleção e a formação de juízes, o prazo de dura-
ção razoável do processo, a especialização, a comunicação com 
a sociedade e a conciliação. Como palestrantes do congresso, 
foram convidados ministros de tribunais superiores, convidados 
estrangeiros, professores universitários e representantes de ou-
tros órgãos ligados ao Judiciário. 

Diversos eventos sobre a temática do direito ambiental 
e da biodiversidade foram realizados pelo CEJ. Muitos deles 
sob a coordenação do Ministro Herman Benjamin, como o III 
Seminário Internacional de Direito Ambiental, realizado em 
2002, constituído por palestras e oficinas, que focalizou ques-
tões práticas do direito ambiental, na época, um tema emer-
gente, com a apresentação do panorama mundial dos seus 
maiores desafios e, ainda, a forma como a jurisprudência estava 
interpretando a legislação ambiental para o avanço da Justiça 
Federal e de todo o Judiciário.

O Seminário Demandas repetitivas na Justiça Federal: 
possíveis soluções processuais e gerenciais foi promovido 
em 2013, para a análise e busca de soluções, sob diferentes ân-
gulos, quanto ao fenômeno processual denominado “deman-
das repetitivas”, um dos maiores problemas da Justiça Federal 
brasileira consubstanciado no ajuizamento de demandas seme-
lhantes por centenas ou milhares de vezes, tendo como objeto 
principal ações e omissões da Administração Pública.

A escolha dos eventos mencionados foi aleatória. São cen-
tenas de seminários, cursos e congressos que contribuíram 
para a disseminação de conhecimentos relevantes, realizados 
por ocasião da promulgação de leis, códigos e outras mudan-
ças no cenário jurídico e judicial. A título de exemplo, também 
aleatoriamente, apresentamos as ações de 2004, quando foram 
expedidos 3.407 certificados de participação em eventos para 
magistrados, servidores da Justiça Federal, de outras instituições 
públicas e comunidade interessada, que compareceram aos 
seguintes eventos promovidos pelo CEJ, isoladamente, ou em 
parceria com outras entidades: 

• IV Congresso Brasileiro de Administração da Justiça; 
• Seminário de Direito Ambiental – Ano VI; 
• Seminário sobre Direito da Educação; 
• Seminário Internacional A Tutela Judicial no Sistema 

Multinível – Jurisdição Nacional, Supranacional e Internacional;
• Seminário Comemorativo do Bicentenário do Código Civil 

Francês;
• Encontro sobre o Combate e a Prevenção à Lavagem de 

Dinheiro – Cooperação Jurídica Internacional;
• III Jornada De Direito Civil;
• Encontro dos Juízes da Justiça Federal que atuam no 

Eleitoral – Preparatório para as eleições de 2004;
• II Encontro de Direito de Família do IBDFAM/DF;
• I Seminário Ítalo-ibero-brasileiro de Estudos Jurídicos; 
• I Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais/Fonajef; 
• III Seminário de Direito Sanitário;

• Seminário: A Justiça e a Igualdade Racial;
• I Encontro sobre Reforma Judiciária na América Latina;
• II Encontro de Cortes Supremas do Mercosul;
• Encontro das Escolas de Magistratura da Justiça Federal;
• Encontro Internacional de Juízes de Fronteira.

Além dos grandes eventos, foram realizados os cursos de: 

• Desenvolvimento de analistas de treinamento;
• Noções de elaboração e gerenciamento de convênios;
• Introdução ao “Help Desk”;
• Comunicação e assertividade; 
• Análise e melhoria de processos;
• Sistema de planejamento e gestão corporativa;
• Elaboração de indicadores de desempenho institucional;
• Palestra: gestão estratégica pessoal;
• Encontro – Estudo sobre o impacto da Reforma do Judiciá-

rio no Conselho da Justiça Federal.
Temas inovadores para a época fizeram parte da progra-

mação: Jurisdição nacional, supranacional e internacional; 
Prevenção à lavagem de dinheiro; Políticas de afirmação 
do negro no Brasil; Guarda compartilhada, transexualismo 
e suas implicações no Direito de Família; União estável e 
suas inovações.

Ainda, em 2004, foram realizados diversos cursos on-line, 
inclusive um de pós-graduação lato sensu.

4.3 CURSOS ON-LINE

Os eventos a distância tiveram início ainda antes da criação 
da internet. O primeiro curso a distância realizado pelo CEJ foi 
sobre processo de execução. O Relatório de Atividades de 1990 
registra a importância desta modalidade para democratizar as 
oportunidades e ampliar a oferta a baixo custo. 

Em 2004, ano de referência, aleatoriamente escolhido, para 
analisar a atuação do CEJ nesse quesito, foram realizados os 
seguintes eventos virtuais:

• I Seminário Virtual: Direito Processual Público: um curso 
de pós-graduação pela internet e Cursos a distância;

• Curso de Língua Portuguesa I (em 2004, em sua 13ª 
edição), Curso de Língua Portuguesa II e Curso de Redação 
Profissional, em um total de 55 horas-aula, contando com 1.532 
inscritos e 746 concluintes;

• Estratégias de ensino on-line e animação de comunidades 
virtuais;

• Introdução ao Direito, estrutura e competência da Justiça 
Federal com 36 horas-aula, realizado duas vezes ao ano, com 
973 inscritos e 431 concluintes;

• Direito Comunitário, ministrado em 5 aulas, para magistra-
dos, com fulcro na análise crítica dos Treze “Considerandos” do 
Tratado da União Européia –TUE;

• Qualidade de vida no trabalho, em cinco aulas.

Ao todo, foram mais de 12.000 participantes certificados 
nos cursos a distância (entre 1999 a 2009). Foram certificados, 
nesse mesmo período, mais de 47.000 pessoas em eventos 
presenciais ou por EaD – é o que apresenta o cômputo dos 
relatórios anuais de atividades.
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4.4 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

LATO SENSU

Coube ao CEJ a promoção do pri-
meiro curso de pós-graduação lato 
sensu para magistrados, com certifica-
do reconhecido pela CAPEs/MEC. No 
período de 1996 a 2000, o CEJ firmou 
convênio com a Universidade de Brasília 
e foram realizados cursos de especia-
lização em direito processual civil e em 
direito penal. Os cursos, exclusivamen-
te, para juízes federais, realizados em 
módulos para que o magistrado não se 
ausentasse por muito tempo da juris-
dição, contaram com os maiores espe-
cialistas em cada tema, como os pro-
fessores Ada Pellegrini, Cândido Rangel 
Dinamarco, Luiz Guilherme Marinoni, 
Luiz Cernicchiaro, José Carlos Barbosa 
Moreira, entre outros. Diversos artigos 
publicados na Revista CEJ, à época, fo-
ram decorrentes das monografias dos 
alunos desses cursos. 

Novamente o CEJ inovou quando, 
no período de 2004 a 2007, firmou 
parceria com a Universidade Federal 
Fluminense e intercâmbio com ins-
tituições de ensino e de pesquisa da 
Alemanha, para a realização de curso 
de pós-graduação lato sensu em direito 
processual público, utilizando tecnolo-
gia de educação a distância, de modo a 
propiciar a formação de uma comunida-
de de aprendizagem colaborativa para 
a atualização e aperfeiçoamento dos 
juízes federais dos Juizados Especiais 
Federais, clientela prioritária do curso. 
O curso foi concluído com êxito, após 
uma viagem em missão científica à 
Alemanha. Participaram cinquenta ma-
gistrados e, desses, quarenta obtiveram 
o título de especialista. O curso foi orga-
nizado em disciplinas de 30 horas-aula, 
com três semanas por módulo, num 
total de treze módulos. Cada disciplina 
contou com dois ou três professores 
para acompanhar a turma e com ela 
interagir; um professor de renome e 
de reconhecida reputação como pro-
fessor titular, e um a dois professores-
-auxiliares, com formação especializada 
na disciplina. Os professores titulares 
receberam treinamento e capacitação 
pedagógica para o desenvolvimento de 
trabalho colaborativo, visando incenti-
var e conduzir debates assíncronos so-
bre temas de destaque na sua disciplina.

5 CENTRO DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS 

DA JUSTIÇA FEDERAL PARA A TELEVISÃO

Em 2001, foi realizada a pesquisa O 
sistema televisivo de educação continua-
da e informação jurídica, com o objetivo 
de verificar a aceitação dos magistrados e 
servidores sobre essa modalidade de ca-
pacitação, temas a serem abordados, ho-
rários de preferência dos espectadores, 
por meio de questionários enviados a, 
aproximadamente, seis mil magistrados 
e servidores.

No início de 2002, teve início a 
produção do Programa Via Legal pelo 
Centro de Produção do CEJ – CPJUS, 
criado para dar maior amplitude à edu-
cação a distância, promovendo o desen-
volvimento profissional e cultural dos 
magistrados e servidores do Judiciário, 
especialmente, da Justiça Federal, além 
de proporcionar canal de comunicação 
direto e transparente com a sociedade. 

Inicialmente, os programas eram 
transmitidos, em canal aberto, nas TVs 
Educativas e Cultura do Brasil e, poste-
riormente, na TV Justiça. Em 2004, foram 
produzidas 53 edições do programa (de 
número 69 a 121) abordando temas re-
lativos a decisões da Justiça Federal ou 
da sua competência. 

Em 2004, o Programa Via Legal 
conquistou os prêmios: Prêmio Brasil 
Cachaça de Jornalismo pela reportagem 
sobre uma decisão judicial que tornou 
o processo de fabricação mais rigoroso; 
Prêmio Imprensa Embratel, categoria 
Regional Centro-oeste, com a série sobre 
os Juizados Especiais Federais – “Jalapão 
I e II”; e foi finalista na categoria nacio-
nal pela mesma série; a 21ª edição do 
Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 
pela série “Guerrilha do Araguaia I e II” 
e, ainda, foi finalista do prêmio princi-
pal, na categoria nacional, com a série 
“Guerrilha do Araguaia I e II”. 

Em 12 de outubro de 2004, “dia da 
criança”, teve início o programa Chico 
e Pipoca, o primeiro programa de tevê 
sobre o direito para crianças na tele-
visão brasileira. Naquele ano, foram 

produzidas doze edições do programa 
abordando os seguintes temas: tráfico 
de animais silvestres; discriminação 
– constrangimento; trabalho escravo; 
abuso de autoridade; violência contra 
menores; poluição; separação; valor do 
lixo; menor abandonado; questões in-
dígenas – terra; juizado especial – apo-
sentadoria e desarmamento.

6 PUBLICAÇÕES

A publicação de pesquisas, anais de 
eventos, conferências, palestras e outros 
conteúdos foi a fórmula encontrada pelo 
CEJ para fortalecer o processo de com-
partilhamento de conhecimento resul-
tante das suas ações entre magistrados, 
servidores e toda a comunidade jurídica. 

As primeiras publicações do CEJ, 
registradas no relatório de atividades de 
1990, foram os manuais de agente de 
segurança; de ações de procedimento 

ordinário; de mandado de segurança; de 
execuções fiscais; de execuções diversas; 
de impugnação ao valor da causa; de 
agravo de instrumento; de ações crimi-
nais, elaborados com a finalidade de 
orientar os profissionais em relação aos 
comportamentos desejáveis e esperados 
no desempenho das suas atribuições. 

Em 1992, teve início a publicação 
da Série Cadernos do CEJ, série mono-
gráfica que inclui os anais dos eventos 
especiais do CEJ. O volume 1 publicou 
os anais do ciclo de conferências para 
juízes, realizado no ano anterior. Apenas 
para ilustrar a atuação do CEJ à frente do 
seu tempo, a mediação – uma forma al-
ternativa de encerramento definitivo de 
litígio pelo acordo de vontade das partes 
envolvidas em um conflito, política atual 
do Conselho Nacional de Justiça, que 
lançou em 3 de maio de 2016, o sistema 
de mediação digital – foi o tema da Série 
Cadernos do CEJ n. 22, Mediação um 
Projeto Inovador, publicado em 2002. O 
último número da Série Cadernos do 
CEJ, número 30, foi publicado em 2014, 
referentemente ao Seminário sobre 
Teoria da decisão judicial. 

O MoReq-Jus objetiva fornecer especificações técnicas e 
funcionais para orientar a aquisição, o detalhamento e o 
desenvolvimento de sistemas de gestão de processos e 
documentos no âmbito do Judiciário brasileiro. 
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A Série Pesquisas do CEJ, já mencionada, teve início em 
1994, com a publicação do relatório da Pesquisa A Justiça 
Federal através de documentos, que integrou o Programa de 
pesquisas sobre a Justiça Federal (1993/1994). O volume 14, 
de 2012, foi o último publicado. 

A Série Monografias do CEJ, coleção destinada à divulga-
ção de monografias, dissertações e teses de autoria de magis-
trados, servidores da instituição, sobre temas relevantes para a 
Justiça Federal, teve o seu volume 1, publicado em 1995, com o 
título: Escola de magistratura e formação do juiz, resultante do 
concurso de monografia promovido pela Associação dos Juízes 
Federais (Ajufe); o último volume publicado, de número 20, 
Fundamentos e critérios para a configuração da litispendência 
no processo civil coletivo, de autoria do Juiz Federal Eudóxio 
Cêspedes Paes, foi publicado em 2015. Os resultados da cha-
mada para a seleção de trabalhos a serem publicados em 2016 
já foram divulgados, estando previstos quatro volumes. 

Em 1995, o relatório de atividades registrava a publicação 
do Informativo do CEJ, órgão quinzenal de divulgação das ati-
vidades do CEJ e dos demais órgãos da Justiça Federal com o 
advento da internet, que possibilitou a divulgação das informa-
ções no site e redes sociais. 

A Revista CEJ, periódico técnico-científico quadrimestral, 
especializado em direito e temas afetos ao Poder Judiciário, é 
o mais importante veículo de comunicação do CEJ e teve início 
em 1997. O primeiro número trouxe várias inovações para o 
Judiciário: a) a revisão por pares, “duplo-cego”, na qual a iden-
tidade dos avaliadores e dos autores é mantida em segredo, 
no caso dos avaliadores, inclusive após a publicação do arti-
go; b) a exigência de ineditismo para a publicação de artigos, 
diferentemente da prática, em vigor, na comunidade jurídica, 
que era a publicação do mesmo texto em diversos periódicos, 
inclusive com a mudança de título do artigo; c) a publicação 
exclusiva de doutrina, sem citações ou mesmo a integralidade 
de jurisprudência; e d) o formato, cores e ilustrações. O primei-
ro número já reuniu artigos de especialistas renomados, como 
os dos Ministros Romildo Bueno de Souza, Cláudio Santos e 
Sálvio de Figueiredo Teixeira e, ainda, José Eduardo Carreira 
Alvim, Humberto Theodoro Junior, Ada Pellegrini Grinover, 
Ives Gandra da Silva Martins, Hugo de Brito Machado, Edgard 
Silveira Bueno Filho, entre outros. Sem interrupção, em seus 19 
anos, já foram publicados 67 números mantendo-se a qualida-
de dos autores e o ineditismo dos temas. 

Além das publicações mencionadas, folders, manuais, ca-
tálogos e textos diversos são produzidos pelo CEJ que, desde 
2013, disponibiliza as publicações com versões para dispositivos 
móveis, como tablets e smartphone. 

7 CONCLUSÕES

Até a criação do CEJ, a atualização de conhecimentos e o 
aperfeiçoamento profissional, eram preocupações individuais 
do servidor. O apoio institucional a esse processo, na Justiça 
Federal, veio a se concretizar a partir de 1989. 

O primeiro relatório de atividades do CEJ, relativo ao perí-
odo de novembro de 1989 a dezembro de 1990, registra que 
o seu objetivo principal consistia em promover a formação, o 
aperfeiçoamento, a especialização e a atualização do servidor 
da Justiça em todas as suas instâncias e a sua valorização 
profissional por meio do fortalecimento do mérito no exercí-
cio de cargos e funções públicas. Também estava ali delineado 
o desenvolvimento de pesquisas objetivando avaliar o modus 
operandi da Justiça, com vistas à adoção de meios atuantes e 
modernos que resultarão no aprimoramento da missão institu-
cional de garantir a ordem jurídica. 

Novas leis, novas instituições e a evolução tecnológica criam 
um processo evolutivo em permanente transformação que difi-
culta a nossa capacidade de entender as mudanças. Assim sen-
do, não conseguimos aquilatar o impacto das ações do CEJ nos 
processos de formação de magistrados e servidores, na realiza-
ção de pesquisas sobre o sistema judiciário fora de institutos e 
universidades e na apropriação dos resultados dessas pesquisas 
para o aprimoramento das instituições judiciárias. 

As políticas públicas criadas, a partir das pesquisas do CEJ, 
mudaram significativamente a atuação do Judiciário, como, por 
exemplo, a operação “Lavajato”, nome dado a um conjunto de 
processos que tramitam em uma vara especializada no julga-
mento dos crimes de lavagem de dinheiro e a implantação do 
PJe, sistema de processo eletrônico patrocinado pelo CNJ para 
todo o Judiciário brasileiro, sem a utilização de tabelas proces-
suais unificadas, para citar apenas duas dessas políticas públicas. 

A atuação do CEJ influenciou a atuação do Conselho 
Nacional de Justiça, da Escola Nacional de Magistratura Federal, 
da TV Justiça e de muitas outras organizações. O seu êxito decor-
reu da compreensão precoce de que a formação e o aperfeiçoa-
mento de magistrados e servidores deveriam fazer parte de um 
processo de educação continuada e da necessidade de transfor-
mar a Justiça Federal em instituição que “aprende”. Assim, o CEJ 
contribuiu para inserir, não apenas a Justiça Federal, mas todo o 
Judiciário na “Era do conhecimento”. 

A EC n. 45, de 2004, introduziu novos atores (CNJ, Enfam) 
que contaram com a experiência do CEJ para o começo das duas 
atividades, mas também absorveram parte dos seus programas 
de trabalho. Além disso, novas tecnologias trazem mudanças 
de paradigmas. O grande desafio das organizações privadas e 
governamentais é absorver as inovações como rotina, por meio 
do uso de novas técnicas gerenciais, métodos e ferramentas.

As organizações funcionam de acordo com uma lei da en-
tropia, similar à da termodinâmica, tendo uma energia, uma 
paixão que esmorece com o tempo. É preciso combater a en-
tropia. As instituições públicas precisam ser revolucionárias, ter 
capacidade crítica de estabelecer a inovação de serviços e da 
estratégia. Precisam permanentemente ter a capacidade de mu-
dar os modelos de gestão e de negócio para não ficar obsoletas, 
para criar novas formas de servir à sociedade. 

Para tanto, o CEJ deve buscar as transformações sistêmicas 

Em 2004, pela Resolução n. 398, de 26 de 
outubro de 2004, o Conselho da Justiça Federal 

instituiu o Sistema Nacional de Estatísticas da 
Justiça Federal – Sinejus e o seu comitê gestor, 

coordenado pelo CEJ e integrado pelos 
estatísticos dos TRFs. 
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necessárias para atingir propósitos ambi-
ciosos em termos de qualidade científi-
ca, prestação de serviços, criatividade e 
inovação, sem, contudo, se afastar dos 
ensinamentos de Peter Senge sobre a 
aprendizagem organizacional, na qual 
os indivíduos melhoram continuamente 
suas competências de criar o futuro. 

A participação do magistrado e do 
servidor da Justiça no planejamento das 
ações do CEJ deve ser complementada 
com a criação de canais para participação 
também da sociedade civil, de forma que 
a instituição não perca a sintonia com os 
acontecimentos e se mantenha na van-
guarda da prestação de serviços públicos. 

Quando a gente pensa que sabe todas 
as respostas,

vem o mundo e muda as perguntas.
Anônimo.

NOTA
1 Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/cjf/

corregedoria-da-justica-federal/centro-de-es-
tudos-judiciarios-1/publicacoes-1/pesquisas-
-do-cej>. Acesso em: 24 abr. 2016. 
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