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Aniversariantes
Hoje: Tatiana Menezes Pereira (2ª 
Vara), Diocélia Rodriguez Martins 
Goulart (NUCOD), Izilda Leite Bor-
ges (Biblioteca), Ney Moreira Dias 
(8ª Vara), Elizabeth Dantas Seixas 
(Vitoria da Conquista), Juliana Pi-
menta Passos (14ª Vara), Maria de 
Fátima Riccio Gomes Motta (DIREF), 
Carlos Menêses Oliveira (23ª Vara) 
e Rosemere Santos Gomes (Jequié). 
Amanhã: Claudia Melo Rebouças Lyra 
(14ª Vara) Domingo: Orionei Mendes 
Souza (NUASG), José Zito dos Santos 
(NUCAF), Claudia Silva Moraes (17ª 
Vara), Aline Gomes da Silva (Ilhéus) 
e Wesley Assis Teixeira Alves da Luz 
(24ª Vara). Segunda-feira: Carlos Al-
berto Gomes da Silva, Juiz Federal de 
Teixeira de Freitas, Mariana Ponde de 
Góes Ramos (NUCJU), Mabel Nasci-
mento Pereira (Irecê), Etevaldo Sil-
va de Almeida (Alagoinhas), Maiara 
Ariella Beliz de Queiroz (Bom Jesus 
da Lapa) e Evelyn Catarina de Jesus 
Moura (Turma Recursal).
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Próxima sessão do CJF 
está marcada para 
segunda-feira (16),

em Brasília
O Conselho da Justiça Federal (CJF) re-

aliza sessão ordinária no próximo dia 16 de 
abril. A reunião está agendada para as 9h, 
na sede do órgão, em Brasília. Na ocasião, 
serão apreciados processos administrati-
vos referentes a servidores, a magistrados 
federais e a projetos institucionais e atos 
normativos que regulamentam questões 
administrativas da Justiça Federal.

A sessão também marcará a despedi-
da do conselheiro e desembargador federal 
Hilton Queiroz, que encerra seu mandato 
na presidência do Tribunal Regional Fede-
ral da 1ª Região e no Colegiado do CJF.

A reunião do Conselho será transmiti-
da ao vivo pelo canal do CJF no YouTube: 
www.youtube.com/cjf.

Fonte: CJF

O Núcleo de Apoio Técnico ao Judici-
ário (NAT-Jus) do Tribunal de Justiça da 
Bahia presta informações técnicas espe-
cializadas nos processos relacionados à 
área de saúde que tramitam na Seção e 
subseções judiciárias da Bahia.

Em setembro de 2017, o TJ informou 
sobre o sistema desenvolvido especifica-
mente para solicitação de pareceres ao 
NAT-Jus, suspendendo, portanto, a so-
licitação por meio do email do plantão 
médico anteriormente disponibilizado 
aos magistrados e servidores da Justiça 
Federal.

TJ desenvolve sistema específico 
para cadastro online das solicitações 

de pareceres ao NAT-Jus
O NAT-Jus é um sistema de comuni-

cação entre unidades jurisdicionais de-
senvolvido pela Coordenação de Sistemas 
(COSIS) do Tribunal de Justiça da Bahia 
que pode ser acessado por meio do ende-
reço: http://www.tjba.jus.br/natjus/

Afim de sanar dúvidas acerca da uti-
lização e funcionamento do sistema de 
forma rápida e prática, foi lançada a 
“Cartilha NAT-Jus”. Para consulta-lá, 
basta acessar o portal da SJBA no link 
“Serviços - Fórum da Saúde da SJBA”, 
onde também são disponibilizadas outras 
informações relevantes relacionadas à ju-
dicialização da saúde.

Desde 2016, foi firmado o Termo de 
Cooperação Técnica nº 61, estabelecendo 
o apoio interinstitucional entre o Tribunal 
de Justiça e a Seção Judiciária da Bahia. 

CNJ dá início à formulação das
Metas do Judiciário para 2019

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
torna disponível aos tribunais do País, a 
partir de agora, as orientações para a for-
mulação das Metas Nacionais do Poder 
Judiciário para 2019.       

As metas foram traçadas pela primei-
ra vez em 2009 e representam o com-
promisso dos órgãos da Justiça com a 
prestação de serviços jurisdicionais mais 
eficientes e céleres à sociedade.     

Para dar início ao processo, o CNJ 
publicou, em seu portal, o Caderno de 
Orientações “Formulação das Metas 
Nacionais do Poder Judiciário – 2019”, 
apresentando os procedimentos e o cro-
nograma de execução que irão nortear os 
trabalhos ao longo do ano. Na sequên-
cia das ações e a partir da consulta ao 
Caderno de Orientações, o Conselho fará 
em maio várias videoconferências dire-
cionadas aos coordenadores dos Comitês 
Gestores de cada segmento da Justiça e 
destinadas a reforçar os procedimentos.

O CNJ destaca que as Metas Nacio-
nais contribuem para impulsionar a ges-

tão dos tribunais, auxiliando os órgãos da 
Justiça a aperfeiçoar a execução dos ser-
viços jurisdicionais. Nesse processo de 
formulação, os normativos que vão orien-
tar as ações são a Portaria CNJ n. 114, 
que estabelece as diretrizes do processo 
participativo, e a Resolução CNJ n. 221, 
que institui princípios de gestão partici-
pativa e democrática.

Metas 2018 - Neste ano, os tribunais 
trabalham com oito Metas Nacionais do 
Poder Judiciário. A meta 1 estabelece que 
se deve julgar mais processos que o nú-
mero de processos distribuídos. A meta 2 
trata do esforço em julgar processos mais 
antigos, já a meta 3 visa aumentar os ca-
sos solucionados por conciliação (Justiça 
Federal e Justiça do Trabalho).   

Na sequência, a meta 4 trata da 
priorização do julgamento de processos 
relativos à corrupção e improbidade ad-
ministrativa, a meta 5 visa impulsionar 
processos à execução (Justiça Estadual, 
Justiça Federal e Justiça do Trabalho).   

As metas 6 e 7 tratam, respectiva-
mente, da priorização do julgamento de 
ações coletivas e da priorização do julga-
mento dos processos dos maiores litigan-
tes e dos recursos repetitivos. Por fim, a 
meta 8 trata do fortalecimento da rede 
de enfrentamento à violência doméstica 
contra as mulheres (Justiça Estadual).

Resultados de 2017 - O efeito prático 
das metas do Judiciário é visível. Dados 
sobre o cumprimento das Metas Nacionais 
de 2017 indicam que, pela primeira vez 
nos últimos anos, o número de processos 
julgados foi maior do que o número de pro-
cessos distribuídos no Poder Judiciário.

No ano passado, conforme informa-
ções extraídas do Sistema de Metas Na-
cionais, foram distribuídos 19.803.441 
processos e julgados 20.737.514 no 
Judiciário, representando 104,72% de 
cumprimento da Meta 1.

É preciso lembrar, entretanto, que a 
forma de contabilização das metas segue 
critérios diferentes dos fixados pela publi-
cação “Justiça em Números”, como, por 
exemplo, o fato de a meta 1 considerar 
processos de conhecimento e não pro-
cessos de execução. (Fonte: CNJ)

Juíza federal Nilza Reis 
será homenageada pela 

Faculdade de Direito 
da UFBA na próxima 
segunda-feira (16)

A juíza federal da 8ª Vara, Nilza Reis, 
será homenageada pelo Conselho de En-
tidades da Faculdade de Direito da Uni-
versidade Federal da Bahia na próxima 
segunda-feira, dia 16, das 10h30 às 
12h.

Na ocasião, será lançada uma cole-
tânea em homenagem a magistrada, or-
ganizada pelo professor e vice-diretor do 
Foro, Dirley da Cunha Júnior, juntamente 
com o professor Gabriel Marques.

O evento acontecerá na Sala de Con-
gregação da Faculdade de Direito da 
UFBA, que fica localizada na Rua da Paz, 
s/n - Graça, Salvador - BA.


