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Art. 5º A pesquisa deverá ser realizada anualmente.
Parágrafo único. A cada intervalo de pesquisa, poderão ser efetuados ajuste e revisões nos quesitos.
Art. 6º O aplicativo para visualização dos indicadores e a divulgação dos resultados ficará
disponível para consulta pública no Portal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Art. 7º Serão laureados os JEFs e turmas recursais que alcançarem as primeiras classificações em
cada fator de avaliação e os que obtiverem da primeira à terceira colocação na avaliação geral.

Art. 8º A Coordenação Regional dos JEFs da 1ª Região é responsável pela coordenação geral
dos trabalhos desenvolvidos para a elaboração, disponibilização e divulgação do instrumento O
JEF QUE QUEREMOS.

Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargadora Federal NEUZA ALVES

Coordenadora dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região

COORDENADORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PORTARIA/COJEF No- 2, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014 .
Dispõe sobre o instrumento de avaliação e acompanhamento dos juizados es-
peciais federais da Primeira Região e o respectivo índice de gestão de vara JEF
e de turma recursal decorrentes do sistema O JEF QUE QUEREMOS.

A DESEMBARGADORA FEDERAL COORDENADORA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDE-
RAIS DA 1ª REGIÃO - COJEF, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o constante
nos autos do PA 5.964/2013
CONSIDERANDO:
a) o Projeto MELHORAção desenvolvido pela Cojef com vistas à implementação de ações de
melhorias e resgate da memória dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região;
b) os trabalhos desenvolvidos pela Comissão O JEF QUE QUEREMOS instituída pela Por-
taria/Cojef 9 de 09/10/2013, que resultaram em sistema automatizado de avaliação, moni-
toramento e melhorias contínuas dos juizados e turmas recursais da Primeira Região;
c) que o volume de processos em tramitação nos juizados especiais federais adjuntos às varas
especializadas em matéria criminal e agrária/ambiental representam uma pequena parcela do
universo de processos em tramitação nos JEFs da 1ª Região;
d) a necessidade de regulamentar a aplicação, a compilação de dados e a divulgação dos
resultados obtidos com O JEF QUE QUEREMOS, resolve:
Art. 1º Instituir em caráter permanente o instrumento de avaliação e acompanhamento da situação dos
Juizados Especiais Federais e das Turmas Recursais da 1ª Região, denominado "O JEF QUE QUE-
REMOS", em busca da situação ideal de funcionamento desses órgãos julgadores.
Parágrafo único. A avaliação será realizada junto às varas especializadas em juizado especial
federal, aos juizados especiais federais adjuntos às varas do interior e às turmas recursais da
Primeira Região.
Art. 2º O objetivo de aplicação do instrumento "O JEF QUE QUEREMOS" é identificar a situação atual
de cada uma das unidades avaliadas para obtenção de indicadores de desempenho.
§1º O indicador IGV-JEF demonstrará o índice de gestão dos juizados, que engloba as varas
especializadas e os JEFs adjuntos e o indicador IGTR demonstrará o incide de gestão das
turmas recursais.
§2º Os índices resultantes da aplicação do instrumento de avaliação permitirá o mapeamento
dos JEFs da Primeira Região com demonstração do resultado de classificação geral e por
fatores avaliados, por órgão julgador, por estado e pela totalidade da Região.
Art. 3º A aplicação da avaliação dar-se-á exclusivamente por meio de questionário eletrônico,
mediante acesso disponível no Portal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Parágrafo único. O prazo de disponibilização do questionário para coleta de dados será es-
tipulado pela COJEF e divulgado por meio de circular.
Art. 4º Deverão responder o questionário eletrônico "O JEF QUE QUEREMOS":
a) todos os magistrados que respondam por vara especializada em JEF e por juizado adjunto
a vara de interior;
b) todos os relatores de Turma Recursal;
c) todos os diretores de secretaria de vara JEF e com JEF adjunto
d) um servidor de cada vara especializada em juizados e de cada juizado adjunto, indicado pelo
diretor da secretaria;
e) todos os diretores de núcleo de apoio à(s) turma recursal(ais).
§1º O magistrado lotado em vara JEF que atuar em turma recursal sem exclusividade, res-
ponderá o questionário apenas pela vara JEF de origem.
§2º Ficam dispensados de preenchimento os juízes que atuam nos juizados especiais federais
adjuntos às varas especializadas em matéria criminal e agrária/ambiental

DIRETORIA DO FORO

PORTARIA/DIREF No- 114, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014

A Diretora do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, no uso de suas atribuições legais nos termos
dos artigos 61-A, b, e do art. 109 do Provimento/COGER n. 38, de 12/06/09, com a redação dada pelo
Provimento/COGER 39, de 03/11/09, do Corregedor-Geral da Justiça Federal da Primeira Região, do
art. 6º, inciso II da Resolução nº 79 de 19/11/2009 do Conselho da Justiça Federal, Resolução nº 152 de
6/07/2012 e da Portaria DIREF n. 625, de 25.08.2006, resolve:

Art. 1º Estabelecer a ESCALA DE PLANTÃO para o período de 03 de março a 31 de

março de 2014 :
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