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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Ana Cláudia Silva (6ª Vara) e Dio-
go Santa Cecília (Eunápolis).Amanhã: 
Luiz Augusto Oliveira Almeida (SEVIT), 
Vespasiano Oliveira Coqueiro  (Vitória 
da Conquista) e Ana Maria Souza Cruz 
(Delta). Parabéns!!!

Corais natalinos

A servidora Rita Tinoco convida os 
colegas para assistirem à apresentação 
de corais no Shopping Salvador, hoje, às 
18h, com regência do maestro Cícero Al-
ves e a participação solo da sua filha, a 
jovem cantora Renata Tinoco. 

Edição n. 168
 Secretaria de Recursos Humanos do 

TRF1 destaca importância da participa-
ção dos gestores para melhorar ambiente 
de trabalho;  População do Jalapão, na 
região sudeste de Tocantins, é atendida 
pelo Juizado Especial Federal itinerante; 
 Chega ao fim o Mutirão Judiciário em 
Dia; inaugurada Subseção Judiciária de 
São Raimundo Nonato, no Piauí;  Seção 
Judiciária de Mato Grosso e TRF1 fazem 
intercâmbio sobre boas práticas adminis-
trativas e judiciais. Participe: primeirare-
giaonatv@trf1.jus.br.

Em novembro de 2003, o JFH publi-
cou as notícias que destacamos abaixo.

Quinzena do servidor

04/11/2003 – equipe tô nem aí 
vence primeira etapa do concurso de 
culinária - Em continuidade às atividades 
da II Gincana da Justiça Federal, foi rea-
lizado, na tarde de ontem, a primeira eta-
pa do concurso de culinária, tendo como 
tema: sobremesas. 

O júri, composto pelo Dr. Leonardo 
Tochetto, diretor de Secretaria da 20ª 
Vara, pela Dra. Fany Derzé, diretora de 
Secretaria da 10ª Vara, e pela servidora 
Daniela Tapioca, da 16ª Vara, elegeu a 
sobremesa italiana “Piacere Della Frago-
la”, produzida por Raphaelly Farini, es-
tagiária da ASSERJUF e componente da 
equipe “Tô Nem Aí”. 

As equipes “Experimenta” e “Raça” 
ficaram com os 2º e 3º lugares, respec-
tivamente. Vários servidores comparece-
ram ao evento, que contou, ainda, com 
a ilustre presença do Dr. Roberto Carlos 
de Oliveira, juiz federal substituto da 20ª 
Vara.

06/11/2003- Concurso de culinária 
consagra talento de servidores - Foi um 
sucesso o Concurso de Culinária, parte 
integrante da Quinzena do Servidor, pro-
movida pela ASSERJUF e pelo PGQVT, 
com o apoio da Direção do Foro.

Na tarde de ontem, os servidores 
cumpriram a 2ª etapa do concurso, 
quando elaboraram três deliciosos pra-
tos à base de frango. O júri, composto 
pelas diretoras de Secretaria Fany Der-
zé (10ª Vara), Rosana Lins (16ª Vara), 
e pela servidora Isa Perpétua (NUCRE), 
teve muita dificuldade para escolher o 
mais saboroso dos pratos. 

Com notas iguais, dividiram o 1º lugar 
as equipes “Experimenta” e “Tô Nem Aí”, 
com os pratos “Torta Especial de Fran-
go” e “Cinco Delícias”, respectivamente. 
A equipe “Raça” também teve excelente 
nota, com o prato “Poulet au Cashemire”, 
ficando com o 2º lugar.

JFHHÁ DEZ ANOS

As seis metas do Judiciário para 2014 
Os presidentes dos 90 tribunais brasi-

leiros aprovaram no VII Encontro Nacional 
do Judiciário, seis metas nacionais a serem 
perseguidas pela Justiça no próximo ano 
para garantir uma prestação judicial mais 
célere e eficiente ao cidadão brasileiro. 
Entre elas estão medidas que buscam au-
mentar a produtividade, reduzir o conges-
tionamento processual, garantir estrutura 
mínima de trabalho, sobretudo nas varas 
do primeiro grau, e combater a corrupção.

As medidas são resultado de ampla dis-
cussão, que contou com a participação de 
todos os segmentos da Justiça e consiste 
de um processo amplo de revisão e formu-
lação do planejamento estratégico, a partir 
do trabalho de todos os tribunais.

improbidade - Com o intuito de garantir 
o julgamento dos processos de improbida-
de administrativa e crimes contra a admi-
nistração pública, a Meta 18 de 2013 foi 
ampliada e agora recebeu a denominação 
de Meta 4. Em 2014, os tribunais brasilei-
ros não só terão de concluir o julgamento 
dos processos dessa natureza que entra-
ram na Justiça até o fim de 2011 (Meta 
18 de 2013), como terão de avançar no 

julgamento das ações que ingressaram no 
decorrer de 2012.

diretriz estratégica - A priorização da 
1ª instância foi contemplada ainda como 
diretriz estratégica do Poder Judiciário pe-
los presidentes dos 90 tribunais brasileiros. 
A medida é o primeiro passo para a conso-
lidação de uma política nacional voltada ao 
aprimoramento desse segmento de Justiça. 
Pela diretriz, os tribunais terão, a partir de 
2014, de orientar programas, projetos e 
ações de seus planos estratégicos, aperfei-
çoar os serviços judiciários de 1ª instância 
e equalizar os recursos orçamentários, pa-
trimoniais, de tecnologia da informação e 
de pessoal entre 1º e 2º grau.

Para assegurar mais produtividade e 
celeridade na solução dos litígios, foram 
mantidas e ampliadas as metas 1 e 2 para 
2014. A Meta 1, voltada a todos os seg-
mentos de Justiça, prevê que os tribunais 
julguem, no ano que vem, número maior de 
processos que a quantidade de novas ações 
que ingressaram no período. Já a Meta 2 de-
termina que as Cortes solucionem o estoque 
processual, com percentuais que variam de 
acordo com o ramo da Justiça.

Segundo o ministro Francisco Falcão, 
para 2014 o número de metas foi reduzido 
para encontrar mecanismo contínuo para o 
fortalecimento e a melhoria do Judiciário 
brasileiro. "Com essa estratégia nacional, 
serão encontrados espaços para as melho-
rias na prestação jurisdicional e na entrega 
da Justiça almejada pela sociedade. Con-
clamo a todos para que juntos possamos ter 
um Judiciário cada vez mais célere e trans-
parente a que todos nós tenhamos orgulho 
de pertencer", pediu o corregedor.

Macro desafios - No encontro, os pre-
sidentes aprovaram os 12 macrodesafios 
que vão nortear as atividades do Judiciá-
rio de 2015 até 2020. São eles a garan-
tia dos direitos de cidadania, o combate à 
corrupção e à improbidade administrativa, 
a celeridade e produtividade na prestação 
jurisdicional, a melhoria da gestão de pes-
soas, o aperfeiçoamento da gestão de cus-
tos, a instituição da governança judiciária e 
a melhoria da infraestrutura e governança 
de Tecnologia da Informação e Comunica-
ção. "Tais macrodesafios materializam o 
novo plano estratégico rumo ao Judiciário 
2020", destacou Falcão.

Para presidente do CNJ, Semana 
de Conciliação se tornou tradição

O presidente do CNJ, ministro Joaquim 
Barbosa, considera que a Semana Nacio-
nal da Conciliação já se tornou "verdadeira 
tradição no Poder Judiciário". No discurso 
que abriu a VIII Semana Nacional da Con-
ciliação, Barbosa lembrou que as edições 
anteriores proporcionaram a realização de 
1,9 milhão de audiências, que resultaram 
em 916 mil acordos, índice de quase 50% 
de solução do conflito.

"Além de proporcionar a realização de 
acordos, finalizando assim os processos, 
a Semana Nacional da Conciliação trouxe 
intensa reflexão do Judiciário e da socie-
dade brasileira acerca da necessidade de 
se criar e fortalecer uma política consis-
tente de resolução consensual de confli-
tos", disse o ministro.

Barbosa defendeu a conciliação como 
meio de reduzir a quantidade de processos 

na Justiça. "Os 92 milhões de processos que 
tramitaram no Judiciário em 2012, segun-
do dados do Relatório Justiça em Núme-
ros, são demonstrações suficientes de que 
devem ser empreendidos todos os esforços 
possíveis para sua solução. E a conciliação 
é um desses vetores", afirmou.

Há quase 300 mil audiências previstas 
para a 8ª edição da Semana Nacional da 
Conciliação. A sociedade poderá acompa-
nhar o número de audiências realizadas em 
todo o País pelo "conciliômetro", sistema de 
monitoramento no portal do CNJ. 

Essa é uma tentativa de conscientizar 
a população de que soluções alternativas 
para os conflitos existem e precisam ser 
cada vez mais utilizadas. Nem todo pro-
cesso necessita terminar com uma senten-
ça, nem sempre uma sentença traz satis-
fação às partes.


