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Pesquisa de
satisfação da JF 
tem prazo prorrogado

 partir de amanhã (13/12), 
o uso do Processo Judi-

cial eletrônico (PJe) para ajui-
zamento e tramitação das de-
mandas judiciais de todas as 
classes cíveis restantes, salvo 
a Ação de Naturalização, bem 
como de todos os incidentes 
processuais e ações cone-
xas, passa a ser obrigatório 
no âmbito da Seção Judiciária de 
Alagoas (SJAL). A obrigatoriedade 
foi estabelecida através da Porta-
ria  nº 1247, de 5/12/2013, assina-
da pelo diretor do Foro da Justiça 
Federal em Alagoas, juiz federal 

André Luís Maia Tobias Granja. De 
acordo com a Portaria, a iniciativa 
visa a atender as disposições da 
Lei 11.419, de 19/12/2006, que 
versam sobre a informatização 
do processo judicial, e a necessi-

dade de dar cumprimento à de-
terminação constante no art. 2º, 
parágrafo único, da Resolução nº 
16/2012, do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região-TRF5. A utiliza-
ção do novo sistema, que permite 
a tramitação digital dos processos 
judiciais na íntegra - desde a peti-
ção inicial até o término da ação, 
foi comunicada, por via eletrônica, 
à Ordem dos Advogados do Brasil 
–Seccional de Alagoas, à Advoca-
cia Geral da União, à Procuradoria 
Federal, à Procuradoria da Fazen-
da, ao Ministério Público Federal e 
ao TRF5.

Na última segunda-feira (9/12), 
entrou em vigor a Resolução nº 
184/2013, do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), que estabelece 
novos critérios para criação de 
novas unidades judiciárias ou de 
cargos e funções no Poder Judi-
ciário. O texto, apresentado pela 
presidente da Comissão Perma-
nente de Gestão Estratégica, Es-

tatística e Orçamento do CNJ, con-
selheira Maria Cristina Peduzzi, foi 
aprovado por unanimidade na 180ª 
Sessão Ordinária, ocorrida no dia 
2/12.  Entre as diretrizes estabele-
cidas pela Resolução, destacam-se 
as regras da nova metodologia de 
análises dos anteprojetos de lei ela-
borados pelos tribunais para criar 
cargos, funções ou unidades judi-

ciárias; as condições para o enca-
minhamento dos anteprojetos de 
lei ao CNJ; a fixação do IPC-Jus 
(Índice de Produtividade Compa-
rada da Justiça) na elaboração da 
nova metodologia; e a exigência 
de comprovação (dos tribunais) 
da necessidade de cargos de ma-
gistrados ou de servidores. Mais 
informações no site www.cnj.jus.br.

Nesta sexta-feira, a partir das 21h, a Asserju-
fe realiza a festa de confraternização de final 
de ano, bem no estilo Hollywood. Durante o 
evento, garante a Asserjufe, os apaixonados 
pela sétima arte vão entrar num clima cheio 
de enredo, aventura, romance, fantasia e, 
quem sabe, final feliz, inspirado em filmes 
onde a estrela principal será o associado. A 
festa temática acontecerá na casa de Festa 
Villa Apipucos, com entrada gratuita para 
sócio e um acompanhante. Mais informa-
ções com Cristiane (ramal 9581).

Os servidores usuários do Seguro 
Saúde SulAmérica que desejarem 
trocar de plano (Estilo I, Básico e 
Especial) têm até o dia 15/02/2014 
para fazer a migração. Os interes-
sados devem procurar a Divisão 
de Folha de Pagamento (DFP) para 
comunicar a mudança, que entrará 
em vigor no dia 1º/3 do próximo 
ano.  A fim de evitar correrias de 
última hora, a DFP recomenda que 
os interessados solicitem a troca o 
mais rápido possível.

Usuários dos serviços oferecidos 
pela Justiça Federal, seja como 
partes, advogados, procuradores, 
peritos e defensores públicos, 
têm até o dia 28/02 de 2014 para 
responder a Pesquisa de Satis-
fação da Justiça Federal. Com o 
tema “Sempre pode melhorar... 
e sua opinião fará diferença”, a 
pesquisa tem o objetivo de me-
dir o nível de satisfação e de 
saber como a Justiça Federal faz 
parte da vida de cada um. Os 
participantes, que não precisam 
se identificar, vão avaliar os ser-
viços utilizando uma escala que 
vai de ótimo a péssimo, além de 
apresentar críticas e sugestões. 
As perguntas estão no endereço 
www.jf.jus.br/pesquisa2013 ou 
pelo http://www.jf.jus.br/pesqui-
sa2013/questionario.php?Id=71.


