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PODER I 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO ' 

CIRCULARIDIGES 600- ){;j DE 22 DE ABRIL DE 2009, 

SENHORES DIRETORES DO CENAG, SECRE, SECO!, SECJU, SECIN E DIEST 

Em atendimento ao Ofício-Circular n. 191/GP, exarado pelo Conselho Nacional 

de Justiça em 18 p.passado, cópia anexa, acerca do Planejamento Estratégico do Poder ' 

Judiciário- 10 Metas Nacionais deNivelámento para o Ano de 2009,solicitoa presteza em 

responder ao questionário eletrônico impresso, os itens correlatos à competência regimental 

. dessa unidade, e encaminhar a Diget para ·a tabulação e consolidação dos dados, no prazo 

improrrogável de 04 de maio do corrente. 

Atenciosamente, 
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Oficio-Circular n° 191/ GP 
Brasília, 18 de março de 2009. 

Como é do conhecimento de Vossa E~ 

Nacional do Judiciário, ocorrido no último dia 1~r~~~~~elo 

H . . d d . b . b .1 . Presldente,.<..u• M onzonte, os presr entes os tn unars rasr erros aprRptal'lliRegi!ICV etas 

Nacionais de Nivelamento para o ano de 2009", inseridas no contexto do 

Planejamento Estratégico do Poder Judiciário. 

2. Com o intuito de conhecer a realidade dos tribunais em relação 

a cada uma das metas bem como subsidiar medidas concretas com vistas ao 

cumprimento dos objetivos já definidos, o Conselho Nacional de Justiça 

elaborou questionário eletrônico cuja cópia segue anexada. 

3. Certo de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência, 

solicito a adoção de medidas que viabilizem a resposta ao questionário no 

prazo de 30 dias, diretamente no sistema disponibilizado no Portal do CNJ 

(www.cnj .jus. br/metasdenivelan1ento ). 

4. Para agilizar tal procedimento, foram cadastrados no referido 
:;. 

.sistema os usuários desse tribunal que ·atualmente informam os dados do 

"Justiça em Números", inclusive com utilização da mesma senha. A 

indicação de outro responsável 
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eletrônico metasdenivelamento@cnj.jus.br, acompanhada do nome, 

cargo/função, e-mail institucional e telefone do indicado. 

5. Para acompanhar o cumprimento das metas, novo~ 

questionários eletrônicos serão disponibilizados em meados e no final de 

2009. 

6. No tocante à Meta 2 - Identificar e julgar todos os processos 

judiciais distribuídos até 31/12/2005 -, em 1° grau, 2° grau ou tribunais 

superiores - Ínformo que, até 31 de maio de 2009, será solicitado o 

detalhamento do· quantitativo de processos por unidade judiciária - vara, 

juizado, gabinete de desembargador/ministro. Diante disso, sublinho a 

necessidade de, desde já, serem adotadas as providencias cabíveis para 

possibilitar o envio tempestivo dessa informação. 

7. Por fim, peço-lhe que dê ampla divulgação das 10 Metas 

Nacionais de Nivelamento no âmbito desse tribunal, e que faça chegar cópia 

do presente oficio a todos os magistrados, com solicitação de especial 

empenho para o seu efetivo cumprimento. 

Atenciosamente, 

Ministro GILMAR MENDES 
Presidente 


