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11 TERÇA
Dia do Controle da
Poluição por Agrotóxicos

A implantação do processo eletrônico ju-
dicial e administrativo em 70% das uni-
dades de 1º e 2º grau até dezembro des-
te ano de 2011 é a principal meta que o
Poder Judiciário deverá cumprir no
cronograma de ações anunciadas pelo
vice-presidente do Conselho da Justiça
Federal (CJF) e do Superior Tribunal de

Judiciário terá processo eletrônico em 70%
das unidades de 1º e 2º graus no País

Justiça (STJ), ministro Félix Fischer. Se-
gundo ele, as novas metas nacionais do
Judiciário programadas para este ano,
que foram aprovadas em votação pelos
presidentes dos 91 tribunais brasileiros
serão cumpridas este ano. Uma meta es-
pecífica destina-se para cada segmento
de Justiça (Trabalhista, Federal, Militar e

A secretária de Desenvolvimento
Institucional do Conselho da Justiça Fe-
deral, Jaqueline Mello participou da defi-
nição dessas metas. De acordo com a se-
cretária, o projeto para atendimento da
meta 1 já está em fase de finalização e
será apresentado para apreciação, uma
vez que a institucionalização das unida-
des de gerenciamento de projetos para a
implantação da gestão estratégica já es-
tava prevista para 2011. Ela informa, ain-
da, que a meta 4 será fácil de atender,
tendo em vista que a Justiça Federal, sob
a coordenação do CJF, já produz progra-
mas de rádio e televisão, como o Rádio
Cidadania Judiciária, o Via Legal e o Mo-
mento Ambiental.

Eleitoral), com ex-
ceção da Justiça Es-
tadual. Alem desse
tópico serão mais
quatro metas
enfocando direta-
mente as ações do
Judiciário brasileiro.

As metas para 2011 foram definidas du-
rante o 4º Encontro Nacional do Judiciá-
rio, no Rio de Janeiro.

Meta 1 - Conciliação e Gestão - Criar
unidade de gerenciamento de projetos
nos tribunais para auxiliar a implanta-
ção da gestão estratégica;

Meta 2 - Modernização - Implantar sis-
tema de registro audiovisual de audi-
ências em pelo menos uma unidade ju-
diciária de primeiro grau em cada tri-
bunal;

Meta 3 - Celeridade - Julgar quantida-
de igual a de processos de conheci-
mento distribuídos em 2011 e parcela

JF coordena produção de
programas especiais

do estoque, com acompanhamento
mensal;

Meta 4 - Responsabilidade social - Im-
plantar pelo menos um programa de
esclarecimento ao público sobre as fun-
ções, atividades e órgãos do Poder Ju-
diciário em escolas ou quaisquer espa-
ços públicos.

Meta específica da Justiça Federal -
Implantar processo eletrônico judicial e
administrativo em 70% das unidades de
primeiro e segundo grau até dezembro
de 2011.

Ações do Judiciário para este ano são anunciadas

A Justiça Federal do Rio Grande do Norte
iniciou o processo de reforma dos imó-
veis que sediarão as subseções de Assu e
Pau dos Ferros. As duas obras estão orça-
das no valor de R$ 593 mil. Adequação
dos imóveis com sala de audiência, se-
cretaria, gabinete de juiz, instalação do
sistema de computador, climatização e
acessibilidade são algumas das obras
que serão realizadas. A expectativa é que
no mês de março a Justiça Federal do Rio
Grande do Norte esteja inaugurando as
duas novas subseções.

JFRN inicia obras em
Assu e Pau dos Ferros

Com a sinalização, a Divisão de
Infraestrutura e Administração Predial

(DIAP) conclui, nesta terça-feira, os re-
paros realizados na área de estaciona-
mento para visitantes e servidores desta
Corte. O asfalto foi recapeado e a de-
marcação das vagas recebeu nova pin-
tura. A razão dessa medida funda-se na
necessidade de ampliar o quantitativo
de vagas por ordem de chegada, para
que as vagas reservadas não sejam ocu-
padas indevidamente.

DIAP conclui reparos
no estacionamento

Félix
Fischer


