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c) as deliberações do VII Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado nos dias 18 e 19 de novembro de 2013, 
que estabeleceu as metas nacionais do Poder Judiciário para o ano de 2014;

d) a necessidade de designar gestores estratégicos, responsáveis pelo cumprimento das metas nacionais do Poder 
Judiciário para o ano de 2014,

RESOLVE:
Art. 1º Os magistrados e servidores do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e das suas Seções e Subseções Judiciárias 

envidarão todos os esforços necessários para o cumprimento das metas nacionais do Poder Judiciário para o ano de 2014 
estabelecidas no VII Encontro Nacional do Poder Judiciário:

I – Meta 1: Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente; 
II – Meta 2: Identificar e julgar, até 31/12/2014, 100% dos processos distribuídos até 31/12/2008 e pelo menos 80% 

dos distribuídos em 2009, no 1º grau e no 2º grau, e 100% dos processos distribuídos até 31/12/2010 e pelo menos 80% 
dos distribuídos em 2011 nos Juizados Especiais e nas Turmas Recursais Federais;

III – Meta 3: Não se aplica à Justiça Federal; 
IV – Meta 4: Identificar e julgar, até 31/12/2014, 100% das ações de improbidade administrativa e das ações penais 

relacionadas a crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2011, e 50% dessas ações distribuídas em 
2012;

V – Meta 5: Reduzir em 10% o congestionamento, em relação à taxa média de 2013 e 2012, na fase de cumprimento 
de sentença e de execução, quanto às execuções não fiscais e cumprimento de sentença;

VI – Meta 6: Não se aplica à Justiça Federal.
Art. 2º São designados os seguintes gestores estratégicos das metas nacionais do Poder Judiciário para o ano de 2014:
I – Metas 1, 2, 4 e 5 em 1º grau: Juiz Federal Rodrigo Navarro de Oliveira, convocado para prestar auxílio à 

Corregedoria Regional;
II – Metas 1, 2, 4 e 5 em 2º grau: Desembargador Federal Reynaldo Fonseca.
Art. 3º São atribuições dos gestores estratégicos designados no art. 2º:
 I – elaborar e disseminar plano de ação para cumprimento da meta;
II – executar as ações necessárias ao efetivo cumprimento da meta;
III – elaborar projetos, quando necessário, seguindo a metodologia de gerenciamento de projetos da Justiça Federal;
IV – manter contato com as áreas do Tribunal e das Seções Judiciárias a fim de obter dados e apoiar o cumprimento 

da meta;
V – prestar informações acerca da meta à Administração do Tribunal.
Art. 4º Os gestores estratégicos serão auxiliados ou substituídos em seus afastamentos e impedimentos por substituto 

indicado especificamente para tal finalidade.
Art. 5º Para o desempenho de suas atividades, os gestores contarão com o apoio da Secretaria Judiciária – Secju e da 

Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação – Secge.
Parágrafo único. Cabe à Secge divulgar, interna e externamente, informações relativas ao cumprimento das 

metas nacionais do Poder Judiciário, bem como apoiar os membros da Subcomissão de Metas da Justiça Federal no 
acompanhamento e avaliação das Metas.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria Presi/Cenag 52 de 29 de abril de 
2013. 

PORTARIA PRESI/ASMAG 210 DE 11/06/2014

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das suas atribuições legais e 
tendo em vista o decidido pela Corte Especial Administrativa nos autos do Processo Administrativo 882/2014 – TRF1, em 
sessão realizada no dia 05/06/2014, RESOLVE:

AUTORIZAR, com ônus limitado, o afastamento do Juiz Federal NEWTON PEREIRA RAMOS NETO, da 7ª Vara 
Federal da Seção Judiciária do Maranhão, para frequentar o Curso de Doutorado em Direito na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC/SP), no período de 09/06/2014 a 09/06/2015.

 � Portarias assinadas pelo Presidente, Desembargador Federal Cândido Ribeiro.

Coordenação dos juizados espeCiais Federais

PORTARIAS

PORTARIA COJEF 5 DE 11/06/2014

Elogia os magistrados e servidores participantes do Mutirão de Audiências do Juizado 
Especial Federal – 3ª Vara da Subseção Judiciária de Uberaba/MG. 

O COORDENADOR DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA 1ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
em reconhecimento ao empenho e valorosa colaboração demonstrados pela equipe de magistrados e servidores que 
participaram do Mutirão de Audiências do Juizado Especial Federal – 3ª Vara da Subseção Judiciária de Uberaba no 
Estado de Minas Gerais,

RESOLVE:


