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Campanha “Rondônia pede socorro”
Representantes da sociedade civil de 

Ji-Paraná e órgãos públicos promovem 
uma campanha em prol das vítimas das 
enchentes dos rios Machado e Madeira. 
Os interessados em colaborar com a cam-
panha 'Rondônia pede socorro' podem 
fazer doações em dinheiro por meio de 
depósito na conta-corrente criada exclusi-
vamente para a arrecadação (Caixa Eco-
nômica Federal, agência 1824, operação 
03, conta 2799-2). 

 A campanha está sendo organizada e 
fiscalizada por uma comissão de represen-
tantes indicados pelas instituições partici-
pantes. Para garantir a transparência da 

campanha, a Diocese de Ji-Paraná enviará 
os extratos bancários aos representantes da 
comissão, quinzenalmente. Os órgãos pú-
blicos que compõem a comissão acompa-
nharão também as providências adotadas 
pelo poder público, a prestação de assis-
tência e socorro às famílias prejudicadas 
com as enchentes. 

  Vários municípios de Rondônia estão 
sendo gravemente afetados pelas enchen-
tes. Segundo a Secretaria Municipal de 
Assistência Social, em Ji-Paraná, já são 
aproximadamente cem famílias que estão 
desabrigadas, sendo que em Porto Velho e 
Guajará-Mirim a situação ainda é pior.

Representantes do TRF1 participaram 
de reunião do Comitê Gestor do Planeja-
mento Estratégico da Justiça Federal, na 
sede do CJF. Desde o início do ano, o grupo 
vem trabalhando na construção de indica-
dores e metas, no âmbito da JF, de dez ma-
crodesafios que compõem o Planejamento 
Estratégico Nacional do Poder Judiciário 
2015-2020.

O encontro teve o objetivo principal de 
consolidar três indicadores de cada ma-

Comitê do CJF consolida metas 
de macrodesafios para 2015-2020

crodesafio: um trabalho técnico que, na 
prática, consiste na identificação de gar-
galos nas áreas administrativa e judicial 
dos TRFs e na estipulação de metas para 
superá-los até 2020.

Durante a reunião, cada TRF apresen-
tou proposições sobre um macrodesafio 
específico, a começar pela 1ª Região, que 
ficou responsável pelo "aprimoramento da 
gestão da Justiça Criminal". A equipe do 
TRF1 sugeriu, como metas, a diminuição 

do tempo médio do processo criminal – 
para 125 dias no Tribunal e 150 dias nas 
seccionais –, o cumprimento integral de 
penas alternativas e a redução, para 30%, 
da taxa de congestionamento de processos 
criminais na fase de conhecimento no 1º e 
2º graus em nível recursal.

Para cada uma dessas metas foram 
aprovadas três ações concretas, com obje-
tivos, prazos e previsão de custos definidos: 
as chamadas "iniciativas". A utilização prio-
ritária da videoconferência nas audiências, 
a substituição de cartas precatórias por um 
sistema eletrônico de mandados e a possível 
criação de centrais de penas alternativas es-
tão entre as sugestões elencadas pelo TRF1.

Em seguida, foi aberto espaço para 
os magistrados e servidores das demais 
regiões apresentarem os indicadores e as 
iniciativas referentes aos seus respectivos 
macrodesafios. Entre os temas estão o 
"combate à corrupção e à improbidade ad-
ministrativa", a "celeridade e produtividade 
na prestação jurisdicional", a "melhoria na 
gestão de pessoas" e o "impulso às execu-
ções fiscais, cíveis e trabalhistas".

O encontro do Comitê Gestor do Pla-
nejamento Estratégico da Justiça Federal 
prosseguiu com a consolidação dos indi-
cadores de todos os macrodesafios. As 
proposições serão discutidas na Reunião 
Preparatória do VIII Encontro Nacional do 
Judiciário, promovida pelo CNJ.

Confira, abaixo, os 10 macrodesafios 
trabalhados pelo CJF: Aprimoramento da 
gestão da justiça criminal; Combate à cor-
rupção e à improbidade administrativa;  
Impulso às execuções fiscais, cíveis e tra-
balhistas; Adoção de soluções alternativas 
de conflito; Gestão das demandas repetiti-
vas e dos grandes litigantes; Celeridade e 
produtividade na prestação jurisdicional; 
Melhoria da gestão de pessoas; Melhoria 
da infraestrutura e governança de TIC;  
Aperfeiçoamento da gestão de custos; Ins-
tituição da governança judiciária.

Obra do novo prédio anexo da Seção Judiciária
é retomada após revisão do projeto

O JFH do dia 28/2/2013 noticiou que 
mais de uma década após a inauguração 
do prédio Anexo Maria do Carmo Vieira 
Gomar e seis anos depois da inauguração 
do Edifício Arx Tourinho, sede dos Juizados 
Especiais Federais e das Turmas Recursais, 
esta Seção Judiciária iniciaria a construção 
de um novo prédio anexo.

Dizíamos, naquela edição, que a con-
trução do futuro Anexo III teria início a par-
tir do dia 4 de março, mas, por uma série 
de fatores, a obra foi paralisada.

Nas mesmas páginas do JFH, desta vez 
de 13/9/2013, informamos que o diretor 
do Foro, juiz federal Ávio Novaes, convidou 
o engenheiro civil Lúcio Castelo Branco, lo-
tado no Conselho da Justiça Federal para 
avaliar a obra. O profissional esteve na nos-
sa Seccional de 9 a 11 de setembro do ano 
passado.

Lúcio Castelo Branco, que é presidente 
da Comissão Nacional de Obras da Justiça 
Federal, diagnosticou que o problema do 
projeto original era a sua estrutura exces-
sivamente robusta, considerada acima da 
necessidade real da Justiça Federal.

Após os devidos ajustes, a obra atende-
rá exatamente às nossas demandas. Além 
disso, com a mudança estrutural, houve 
redução dos custos.

O engenheiro, na ocasião, elogiou bas-
tante a área de Engenharia da nossa Seção 
Judiciária. Segundo ele, ao contrário de ou-
tras Seccionais que conhece, a Seção Judi-
ciária da Bahia está muito bem servida de 
profissionais de engenharia, e, apesar do 
grande volume de trabalho, os servidores 
Rubem Bacelar, Lorena Carvalho e Seleno 
Bouzas realizam um serviço de excelência, 
dirigidos com competência por Maria de 
Lourdes Araújo.

A obra do Anexo III terá os mesmos 
quatro pavimentos previstos anteriormente, 
sendo um deles o térreo, com uma garagem 
coberta. A sua área total construída será de 
2.428,38m², sendo 610m² por pavimen-
to, o que equivale ao espaço ocupado por 
duas varas completas por andar.

O Núcleo de Administração de Serviços 
Gerais e a sua área de Engenharia serão os 
responsáveis pelo empreendimento.

A próxima etapa do cronograma es-
tabelecido será a demolição do barracão 
existente no local, em função da sua degra-
dação pelo tempo e também pela nova lo-
calização do prédio, sete metros abaixo do 
local originalmente projetado. Em seguida, 
será construído um novo barracão e refeito 
todo o gabarito da obra, com a instalação 
de um novo cercado de madeira no seu pe-
rímetro, visando a isolar o local.

A nova obra terá apenas uma passarela 
ao invés das três originalmente previstas e 
fará a ligação de pessoas entre os prédios. 
Uma das suas extremidades se encontrará 
com o prédio anexo I exatamente no 2ºS, 
em frente à entrada do Pro-Social.

O valor original do contrato foi re-
duzido de R$ 6.229.249,26 para R$ 
6.205.539,48, após os acréscimos e as 
supressões de valores. A previsão de con-
clusão da obra é 16 meses, com encerra-
mento em junho de 2015. 


