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Aniversariantes
Hoje: Noemi dos Santos Pereira de 
Jesus (8° Vara), Ana Maria Lima Pe-
regrino de Carvalho (Turma Recursal), 
Marcos Roberto Cardoso (CS Gestão 
e Serviço) e Rosangela Moreira da 
Silva (CS Gestão e Serviço). Amanhã: 
Amauri Fontes Nascimento (SECAD), 
Edinei dos Santos Cruz Barbosa (Ala-
goinhas).

Parabéns!

Revisão das metas da Justiça 
Federal para 2017 é tema de 

reunião entre CJF e TRFs
Os presidentes dos tribunais regionais 

federais (TRFs) se reuniram, por meio de 
videoconferência, na última terça-feira 
(11), com a Secretaria de Estratégia e Go-
vernança do Conselho da Justiça Federal 
(SEG/CJF), com a finalidade de debater e 
ajustar as metas estratégicas da Justiça Fe-
deral para 2017. As alterações definidas 
na reunião, contudo, ainda serão submeti-
das ao Conselho Nacional da Justiça (CNJ) 
e apresentadas oficialmente no 10º Encon-
tro Nacional do Poder Judiciário, que ocor-
rerá em novembro deste ano. O principal 
motivo da revisão se deve aos resultados 
alcançados com a recente pesquisa Go-
vernança Participativa: Dê sua opinião, do 
CJF, que colheu a opinião de magistrados, 
advogados, servidores públicos e cidadãos 
sobre a percepção das prioridades da Justi-
ça Federal para o próximo ano. 

Dentre as principais mudanças estão a 
de adequar os compromissos com a rea-
lidade de cada tribunal; a redução de 18 
metas para oito no total, com o objetivo 
de consolidar os pontos mais críticos e 
inerentes à Justiça Federal e à sociedade; 
e a inclusão de um novo indicador sobre 
benefícios previdenciários, tema destacado 
pela maioria dos participantes da pesquisa 
como de relevância ímpar ao cidadão. 

 O novo indicador pretende monitorar 
de perto o tempo dos processos que tratam 
de três benefícios previdenciários: auxílio 
doença, aposentadoria por invalidez e be-
nefício assistencial. Além disso, o CJF e os 
tribunais também irão criar um modelo úni-
co de laudo médico para perícia que possa 
ser usado tanto pelo Judiciário quanto pe-
los peritos particulares em busca de uma 
tramitação mais ágil. 

Segundo o secretário de Estratégia e 
Governança do CJF, Ivan Bonifacio, as 
reduções determinam metas mais con-
tundentes, sem prejudicar o atendimento 
a todos os temas da Justiça Federal e de 
importância para o cidadão. “Essa ade-
quação à realidade urge em momentos de 
restrições orçamentárias pelos quais passa 
todo o serviço público e, ao mesmo tem-
po, mantém os cumprimentos sempre al-
cançados pelas metas estabelecidas, além 
de buscar o nivelamento do desempenho 
de uma jurisdição que atenda ao cidadão 
em todo o âmbito nacional, compromisso 
assumido por toda a Justiça Federal”, res-
saltou o secretário. 

A reunião, que foi coordenada pelo 
secretário-geral do CJF, juiz federal José 
Antonio Savaris, contou com a participa-
ção do presidente do TRF1, desembarga-
dor federal Hilton Queiroz; do presidente 
do TRF2, desembargador federal Poul 
Erik Dyrlund; do presidente do TRF4, 
desembargador federal Luiz Fernando 
Wowk Penteado; do presidente do TRF5, 
desembargador federal Rogério Fialho 
Moreira; e do vice-presidente do TRF3, 
desembargador federal Mairan Maia.

Na avaliação do presidente do TRF5, 
desembargador federal Rogério Fialho 
Moreira, o encontro favoreceu a cons-
trução de um discurso unificado de toda 
a Justiça Federal acerca das metas na-
cionais. “Verificou-se a necessidade de 
enxugar a quantidade de metas, evitan-
do dispersão de esforços, de maneira a 
manter o foco naqueles temas que são 
realmente prioritários, como, por exem-
plo, as ações cíveis e penais que visam 
reprimir a prática da corrupção”. 

Para o desembargador Hilton Quei-
roz, presidente do TRF1, as revisões se 
justificam pela necessidade de se ajustar 
o programa à realidade pela qual o País 
e os tribunais passam. “A forma como a 
reunião foi conduzida garante o atendi-
mento das metas com as revisões que fo-
ram feitas”, avaliou o magistrado.

O desembargador Luiz Fernando 
Wowk Penteado, presidente do TRF4, 
afirmou que a reunião teve o propósito 
de preparar as projeções e avaliações que 
orientarão as deliberações das metas. 
“O objetivo é priorizar o Planejamento 
Estratégico da Justiça Federal, que tem 
auxiliado a qualificar a prestação jurisdi-
cional, para que seja cada vez mais ágil, 
célere e eficiente”, destacou o desembar-
gador. 

Já o presidente do TRF2, desembar-
gador Poul Erik Dyrlund, ressaltou que 
“a reunião representou uma oportunida-
de valiosa para os presidentes dos TRFs 
se debruçarem sobre os temas que serão 
objeto da segunda reunião preparató-
ria para o décimo Encontro Nacional do 
Poder Judiciário e da reunião do Comitê 
Gestor de Estratégia da Justiça Federal. 
Nesse encontro realizado por videoconfe-
rência pudemos debater, por exemplo, o 
resultado da recente pesquisa de opinião, 
que aponta as demandas mais cogentes 
para os cidadãos”.

Fonte: CJF

Definidas zonas de atuação
dos Oficiais de Justiça para 2017

O encontro anual da Central de Mandados aconteceu na última quarta-feira (19), 
no auditório Ministro Dias Trindade, para definição das zonas de atuação dos Oficiais 
de Justiça no ano de 2017. A reunião foi conduzida pelo coordenador da CEMAN, 
Nélio Vilas Boas, e pela diretora do NUCJU, Leila Lessa.

Os 47 oficiais de justiça foram 
previamente consultados acerca da 
sua zona de escolha, opção esta que 
foi preferencialmente respeitada pela 
administração. Ao final do procedi-
mento, apenas seis oficiais de justiça 
que optaram pelas zonas mais con-
corridas foram submetidos ao sorteio.

A portaria DIREF n. 257/2014 
disciplina o sistema de rodízio entre 
as zonas, com periodicidade anual, permitindo a renovação do quadro de oficiais 
atuantes nas diversas regiões da cidade de Salvador e Região Metropolitana, divididas 
em 12 zonas.

 A diretora do NUCJU, Leila Lessa, assegurou aos participantes o compromisso da 
Administração em realizar o procedimento da forma mais transparente e justa possí-
vel. Respeitando as particularidades, a saúde e o bem estar do oficial de justiça, sem 
perder de vista a importância do zoneamento para dinamizar e imprimir maior celeri-
dade no cumprimento das diligências e, por conseguinte, na prestação jurisdicional. 

A Diretora da SECAD, Manuela Affonso Maciel, também esteve presente na reu-
nião.

Abertas as inscrições para 
trabalhos acadêmicos na série

Monografias do CEJ 2017
Está aberta a chamada pública para 

a seleção de trabalhos em mestrado e 
doutorado da série Monografias do CEJ 
2017. Os interessados têm até o dia 25 
de novembro para enviar as dissertações 
e teses para o e-mail editoracao@cjf.
jus.br<mailto:editoracao@cjf.jus.br>.
Os trabalhos podem ser realizados por 
magistrados, servidores públicos ou, por 
outros profissionais de Direito, com vis-
tas a estimular o estudo e a produção 
intelectual.

 A partir da edição de 2017, as publi-
cações serão somente em formato eletrô-
nico. Os trabalhos, inéditos e no idioma 
português, serão avaliados pelo Conselho 
Editorial do CEJ, que vai selecionar de 
duas a quatro monografias para serem 

publicadas. O resultado será divulgado 
até 26 de fevereiro de 2017, no portal 
do CJF. Os trabalhos que não forem se-
lecionados poderão ser submetidos nova-
mente ao CEJ, desde que permaneçam 
inéditos.

 A publicação – A série Monografias 
do CEJ é uma coleção editada pelo CEJ/
CJF com o objetivo de oferecer um es-
paço para a publicação de dissertações 
de mestrado e teses de doutorado sobre 
temas relevantes para a Justiça Federal 
em especial.

 Mais informações estão dispo-
níveis, na íntegra, no Edital CJF-
-EDT-2016/00002.

Fonte: CJF


