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Magistrados aprovam as metas nacionais 
que deverão ser cumpridas em 2014

Campanha “Natal sem Lágrimas”

Luiz Alberto Gurgel de Faria está na lista tríplice do STJ

Qualidade de Vida: comissão cria 
canal de comunicação
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s presidentes dos tribu-
nais de todo o País apro-

varam, na última terça-feira 
(19/11), durante o VII Encontro 
Nacional do Judiciário, seis 
metas nacionais para serem 
cumpridas em 2014. Este ano, 
o número de metas foi redu-
zido, mas as instituições terão 
um desafio maior: encontrar 
mecanismo contínuo e duradou-
ro para fortalecimento e melhoria 
do Judiciário brasileiro. As metas 
foram apresentadas pela presi-
dente da Comissão Permanente 
de Gestão Estratégica, Estatística e 
Orçamento do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), conselheira Maria 
Cristina Peduzzi, e aprovadas no 
plenário do Encontro. Entre elas, 
estão medidas que buscam au-
mentar a produtividade, reduzir o 
congestionamento processual, ga-
rantir estrutura mínima de trabalho, 
sobretudo nas varas do 1º grau, e 
combater a corrupção.
Desafios - No encontro, além da 
manutenção e ampliação das Me-
tas 1 e 2 para 2014, também foram 

aprovados 12 macrodesafios que 
vão nortear as atividades do Poder 
Judiciário, de 2015 até 2020. En-
tre esses desafios, destacam-se a 
garantia dos direitos de cidadania; 

o combate à corrupção e à 
improbidade administrativa; a 
celeridade e produtividade na 
prestação jurisdicional; a me-
lhoria da gestão de pessoas, o 
aperfeiçoamento da gestão de 
custos; a instituição da gover-
nança judiciária e a melhoria 
da infraestrutura e governança 
de Tecnologia da Informação e 

Comunicação. O vice-presidente do 
TRF5, desembargador federal Edil-
son Nobre, foi o representante do 
Tribunal no Encontro, ocorrido nos 
dias 18 e 19/11, em Belém (PA).

A Comissão do Programa de 
Qualidade de Vida do TRF5 
informa que foi criado um canal 
direto de comunicação para que 
magistrados e servidores do Tri-
bunal possam enviar sugestões 
e críticas: o e-mail qualidadede-
vida@trf5.jus.br. As demandas 
que forem enviadas até quarta-
-feira (27/11) ajudarão a Co-
missão a elaborar o Programa 
Qualidade de Vida do Tribunal. 
Composta ainda pelos servi-
dores Soraya Portugal, Geraldo 

O Natal está chegando e, com ele, 
a oportunidade de se praticar a 
solidariedade. Com essa filosofia, 
o Grupo Humanizar está desenvol-
vendo a campanha “Natal sem Lá-
grimas”, iniciativa com o propósito 
de fazer a festa de natal de aproxi-
madamente 500 crianças, de 2 a 12 
anos de idade, vítimas de violência 
doméstica e/ou sexual, abandono 
ou que se encontram em situação 
de vulnerabilidade, que moram em 

diversos abrigos. Para participar da 
campanha, os servidores podem 
doar roupas, sapatos, brinquedos, 
produtos de higiene, material esco-
lar etc. As doações devem ser en-
tregues até o dia 6/12, no Espaço 
Renascer, localizado no 16º andar 
do edifício-sede do TRF5. Mais 
informações pelos telefones (81) 
9245-4783 (Rosana), 9650-7560 
(Júnior), 9245-5585 (Roberta) e 
8655-3040 (Fernando).

Alves Júnior e Valdenice Souza, 
a Comissão tem por missão 
analisar as demandas internas, 
com o intuito de elaborar pla-
nos estratégicos de melhoria 
da qualidade nas relações e 
condições de trabalho do TRF5. 
O Programa Qualidade de Vida 
tem o objetivo de proporcionar 
aos beneficiários condições para 
o desenvolvimento de hábitos e 
atitudes que levem a um estilo 
de vida saudável no desempe-
nho profissional.

O desembargador federal Luiz 
Alberto Gurgel de Faria foi o 
mais votado (23 votos) entre os 
15 desembargadores federais 
dos TRFs que tiveram seus no-
mes submetidos à eleição da 
lista tríplice para a vaga de mi-
nistro do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). O segundo mais vo-
tado foi o desembargador fede-

ral do TRF4, Néfi Cordeiro, com 19 
votos, e o terceiro, com 17 votos, 
foi o desembargador federal  do 
TRF1, Ítalo Mendes. A vaga surge 
em decorrência da aposentadoria 
do ministro Castro Meira, em se-
tembro último. A sessão plenária 
do STJ para eleição da lista tríplice 
teve início às 18h de ontem (horá-
rio de Brasília). 
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