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. . PODER JÜDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CIRCULARIPRESI SOo-460DE \~ DE SETEMl3RO DE 2009. 

AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES .DIRETORES DO FORO . DAS SEÇÕES . 
JUDICIÁRIAS DA PRIMEIRA REGIÃO 

Comunico a Vossas Excelências que foi expedida ·à Portaria/PRESI- ... 

COGER-COJEF 01, de 15 de setembro de 2009, que regula 9s procedimentos para o 

cumprimento da Meta 2- CNJ, com a identifi_cação e julgamento, até 31 de dezembro 
' . ' / - -- - ~ ' 

de 2009, dos processos judiciais distribuídos até 3.1 de dezembro de 2005, rJO âmbito da 

Primeira Instância do Tribunal Regional Federal da 1 a Região. 

Atenciosamente, .. 
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, . PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIOI>!ÁL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

PORTARIA/CONJUNTA N. 01,pE1.5 DI= SETEMBRO 'DE 2009. 

Regula os procedimentos para o cumprimento 
da Meta 2 - CNJ, com a identificação e 
julgamento, até 31 de dezembro de 2009, dos 
processos judiciais distribuídos até 31 de 
dezembro de 2005, no ãmbito da Primeira 
Instância do Tribunal Regional Federal· da 1 a 
Região. ' 

. ' O PRESIDENTE. DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA 
- < \ < -

REGIAO, o CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO e o 

COORDENADOR DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA PRIMEIRA REGIÃO, no 

_ Uqci de su.as atribuições legais, 

CONSIDERANDO a -previsão constitucional' ·de duração razoável dos 

processos; 
' . 

CONSIDERANDO os Objetivos Estratégicos e as· Metas Nacionais de 

Nivelamento constantes da Resolução fi. 70 do Conselho Nacional de Justiça- CNJ, que ' . - . 

dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário; 

CONSIDERANDO a Meta 2 da Resolução n. 70 do CNJ: "Identificar e julgar - . ' 
todos os processos judiciais distribt~ídos (em 1°, 2° grau ou tribunais superiores) até 

31/12/2005"; 

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Justiça .J. CNJ promoverá, 
. ' 

dentro da Meta 2, entre os dias 1 ~ e 18 de setembro de 2009, campanha para a Semana 
. - ~ ~ 

Nacional da Con,ciliação; 

CONSIDERANDO à necessidade de diséfplinar as ações destinadas a 

garantir o cumpriment? da Meta 2 no âmbito da Justiça Federal de Primeira InstânCia, 

RESOLVEM: 

Art.· 1 .0 • Regulamentar· os procedimentos para a identificação e para o 

julgamento, até 31 de deze111bro de 2009, dos processos judiciais distribuídos até 31 de 

dezembro de 2005, na Justiça Federal de Primeira Instância . 

. § 1.0 A listagem atualizada dos processos ativos de Prirr\eiro .Grau, 

distribuídos até 31/12/2005, encaminhada aos magistrados d~ Primeira 

Região, poderá ser subsidiada pelo "Sistema Transparência em Nrmeros" 
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PODER JUDICIÁRIO . , . 

TRIBUNAL· REGIONAL FEDERAL DAPRIMEIRA REGIÃO . ' 

' § 2.0 O acompanhamento das ações adotadas pelos magistrados e 

relacionadas à Meta 2 será realizado através de expediente. administratívo 

aberto na Corr~gedorLa-Geral, dandÓ-se conhecimento; mensalmente ou 

quando solicitado, à Presidência e à COJEF. 

Art. 2.0
• Os Juízes d,esignarão Oiretor ·de .Secretaria ou Oficial de Gabinete 

para exercer a função de Auxiliar da ryleta 2. 

Art. 3.0
. Cabe ao Auxiliar da Meia 2: 

I -'identificar e separar os processos em quatro categorias: . . . 

. á) conclusos para despacho; 

b) conclusos para decisão; 

c) conclusos para julgamento/sentença; ou 
' 

d) em fa~e de instrução. 

11 -Atualizar o sistema informatizado, com·q auxílio da: área de Teçnologia 

·da Informação e da Corregedoria-Geral (corregedofia@:trf1.gqv.br), quando 

forem identificados processos cuja movimentação não corresponda à 
realidade desejada (processos ainda não julgados e ,distribuídos até 

31/12/2005) e que tenham sido incluídos na lista relativa à Meta 2 ou dela 

tenham sido excluídos indevidamente; 
' 

111 - Identificar, fisicamente, os processos distribuídos até 31/12/2005, 

separando-os em categoriaS, conforme especificado· nas alíneas "a", "b", "ç" 

e "d" do ineiso I deste artigo; 

· § 1.0 O Auxiliar deverá utilizar etiqueta, conforme modelo anexo, para 

identificar os processos incluídos na Meta 2, de forma a facilitar os trabalhos 

em sua unidade judiciária. 

§ 2.0 Para facilitar o cumprimento. da Meta 2, os ·processos poderão, a 
. I . • 

critério do juiz, ser separados por assunto (cível/criminal/óutros), autor ou 

·réu, observando-se as categorias elencadas no inciso I deste artigo, 

selecionando-se aquelés em que for verificada a viabilidade de conciliação e 

as prioridades legais. 

§ 3.0 Os processos passíveis de conciliação deverão ser incluídos em pauta 

para a Sémana da Conciliação, a ser realizada no período de 14 a 18 de 

setembro de 2009, devendo a Secretaria do Juízo proceder à intimC)ção das 

partes, sem prejuízo das demais' iniciativas de conciliação. 

§ 4.0 Os processos cujas partes manifestem interesse em conciliar.por meio 

do /ink "Quero Fazer Acordo", disponível na página da internet éfo Tribt,mal 'e 

das Seções Judiciárias, deverão ser incluídos na pauta de julgamento na 
' ' AN\J 

f ·' 

(J 
'~/ 



PODER JUDICIÁRIO , 

TRIBONAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA. REGIÃO 

Semana da Conciliação, com a devida_ intimação das partes, sem prejuízo 

de posteriores conciliações. 

Art, 4.0
. Os autos incluídos n'} Mel.? 2, conforme descrito nas alíneas "a". 

"b"; "c" e "d" do inciso I do artigo 3,0 , deverão ser .encaminhados _imediatamente ao 

magistrado competente, que deverá dar prioridade na prolação de despacho/decisão, 

sentença ou em seú julgamento, observando a prioridade legal. 

' Art. 5. 0
• O magistrado deverá enviar à Corregedoria-Geral_ 

(corregedoria@trf1.gov.br), no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da edição destaPortaria, 

cronograma de ação estratégica para o julgamento da integralidade dos processos 

distribuídos até dezembro de 2005, no qual deverá constar Ó dia 18 de dezembro de 2009 

como termo final para cumprimento da mencionada Meta. · 

§ 1.0 Haverá somente um cronograma de ação ·estratégica por vara judicial, 

a ser assinado conjuntamente pelos magistrados que nela tenham exercício .. 

§ 2.0 No que se refere a processos em ·fase de instr.ução, à cronograma de · 

ação deverá consignar, expressamente, estratégias concretas conducentes 

à conclusão, objetivando o julgamento até d prazo acima mencionado. 

§ 3.0 No dia 5 de cada mês, o Diretor de Secretária da .vara judicial deverá 

encaminhar .à Corregedoria-Geral (corregedoria@trf1.gov.br) a evolução do 
' ' 

cumprimentq do cronograma, informando o número de sentenças proferidas 

no período. · "' ' 

Art.. 6.0 As fTlediGlas e iniciativas implementadas para o cumprimento da 

Meta 2 não poderão afetar o regular processamento das ações e medidas consideradas 

urgentes e com prioridade legal. 

Art. 7.0 • As Diretorias dos Foros deverão priorizar o apoio necessário ao 

cumprimento da Meta 2, inclusive mantendo contatos para parceria com a OAB e com. 

instituições de ensino para o trabalho voluntário de estagiários. 

Art. 8.0 • Fica constituída comissão para a gestão da Meta 2, integrada pelos 

juízes ~federais Reginaldo Márcio Pereira, auxiliar da Presidência, Saulo José Casali 

Bahia, auxiliar da Corregedoria-Geral, e Katia Balbino de Carvalho Ferreira, auxiliar da 

_coordenação dos Jui_zados Especiais Federais da Primeira Região. 

Parágrafo único. Todas as comunicações, dúvidas e sugestões feitas por 
I . 

magistrados e auxiliares, referentes à ·Meta 2, deverão ser di99i)Jas à 
"Comissão-Meta 2" e encaminha?as ao e-mail corregedoria@yt1.~ov.br, 
com. identificação da vara e do· nome completo do magistrado, qabe;hdo ao 

juiz auxiliar da Corregedoria delas dar conhecimento aqs dem~if ryJembr.os 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

da Comissão e a elas responder em nome da comissão de que trata o 
caput. 

Art. 9.0
•• Compete à área de comunicação dar publicidade à' Meta 2 da 

Res9lução n. 70 do Conselho Nacional de Justiça- CNJ, provendo as informações e', 

divulgando os resultados ·alcançados. 

Art. 1 O. Esta Portaria entra em.~or na data de sua publicação. 

P"bl;qoe-_i,_ R,;,tce-,~~Ji//a; r) 
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De>emb~'g'd" Fe~Ür® '1;,;;;~ANO DE MENEZES 
Corregedor-Geral ':(ustiç~~ral da P · eira Re~ião _ 

' 
Desembargador Feder IDO RIBE RO . , 

Coordenador dos Juizados Especi · ederais da P imeira Região 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAl DA PRIMEIRA REGIÃO 

Anexo I I 
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