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EDITAL Nº 1/2016 - DFORSP/SADM-SP/NUOM

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016
A DIRETORIA DO FORO DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM SÃO
PAULO, com sede na Rua Peixoto Gomide, 768, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, nos termos da
Portaria nº 24, de 11 de novembro de 2016, da Diretoria do Foro, que dispõe sobre o Planejamento
Estratégico Situacional e Orçamento Programa Participativo na Seção Judiciária de São Paulo,
visando dar ampla divulgação e participação ao processo de formalização da Proposta Orçamentária
2018, torna público que fará realizar AUDIÊNCIA PÚBLICA para propiciar aos operadores do
direito, jurisdicionados e sociedade civil oportunidade de indicarem as demandas necessárias para
um serviço público mais eficiente, eficaz e efetivo.
O inteiro teor do edital encontra-se disponibilizado no endereço eletrônico:
www.jfsp.jus.br/inovajusp
1. DATA: 15/12/2016.
2. HORÁRIO : 14h às 17h.
3. ENDEREÇO: Auditório do f órum do Juizado Especial Federal de São Paulo,
localizado na Avenida Paulista, 1345, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP.
4. INSCRIÇÃO: os interessados em participar da Audiência Pública deverão
inscrever-se, até às 19h, do dia 13/12/2016, enviando o formulário de inscrição preenchido
conforme anexo para o seguinte email: oem@trf3.jus.br, podendo manifestar-se oralmente no prazo
de 10 minutos, obedecida a ordem de inscrição.
5. OBJETIVO: propiciar arena de discussão para que sejam debatidos assuntos que
envolvam o orçamento participativo da Justiça Federal de 1º Grau em São Paulo com indicação de
demandas necessárias para um serviço público mais eficiente, eficaz e efetivo.
6. AGENDA DA AUDIÊNCIA
PROGRAMAÇÃO
13:45 h
14:00 h
14:15 h
17:00 h

Registro de presença, identificação e inscrição
Abertura pelo Diretor do Foro e formação da mesa
Início da participação dos inscritos
Encerramento pelo Juiz Federal Diretor do Foro

Obs. Os horários e dinâmica da audiência poderão ser modificados pelo Diretor do
Foro, segundo a conveniência e o andamento do evento.
7. DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO
7.1 As contribuições e/ou pedidos de esclarecimento poderão ser enviados
previamente no endereço eletrônico oem@trf3.jus.br, por meio do formulário anexo, com
identificação do postulante, até às 19h, do dia 13/12/2016, sem prejuízo de formulação escrita
durante a audiência.
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7.2 Os pedidos de esclarecimento durante a audiência somente serão recebidos por
escrito por meio do formulário anexo, disponibilizado no decorrer da audiência, e encerrar-se-ão
conforme cronograma estabelecido pelo Juiz Federal Diretor do Foro.
7.3 As contribuições e/ou pedidos de esclarecimento recebidos na forma dos itens
7.1 e 7.2 serão apresentados durante a audiência na medida da disponibilidade de tempo.
7.4 As contribuições e/ou pedidos de esclarecimento recebidos na forma dos itens
7.1 e 7.2 que não puderem ser apresentados e comentados durante a audiência, compatíveis com o
tema tratado, serão disponibilizados/respondidos no endereço eletrônico www.jfsp.jus.br/inovajusp.
7.5 Excepcionalmente, caso haja tempo para tanto, os interessados sem inscrição
prévia poderão, desde que autorizados pelo Juiz Federal Diretor do Foro, manifestar-se
verbalmente durante a Audiência Pública pelo período máximo de 10 (dez) minutos.
8. DA MESA DIRETORA
8.1 A Audiência será constituída por uma Mesa Diretora.
8.2 A Mesa diretora será composta pelo:
Presidente:
Paulo Cezar Neves Junior - Juiz Federal Diretor do Foro
Vice Presidente:
Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni - Juíza Federal Vice Diretora do Foro
Vice Presidente:
Renato Barth Pires - Juiz Federal Vice Diretor do Foro
Poderão participar da mesa demais autoridades convidadas.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 A Audiência Pública será transmitida por videoconferência para todas as
subseções judiciárias da Justiça Federal de 1º Grau em São Paulo.
9.2 A ata da Audiência Pública será disponibilizada no prazo de 5 (cinco) dias úteis
no endereço eletrônico www.jfsp.jus.br/inovajusp.
9.3 As questões de ordem e procedimentos adotados na Audiência serão dirimidos
pelo Juiz Federal Diretor do Foro.
9.4 As deliberações, opiniões, sugestões ou informações emitidas na Audiência
Pública ou em sua decorrência não poderão ser anônimas e terão caráter consultivo e não vinculante,
destinando-se a subsidiar a Diretoria do Foro na tomada de decisões.
FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA
DEBATE ACERCA DE ASSUNTOS QUE ENVOLVAM O ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM SÃO PAULO

Preencher os campos abaixo:
NOME:
_____________________________________________________________
CPF:
_____________________________________________________________
ORGÃO/EMPRESA:
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_____________________________________________________________
CNPJ:
_____________________________________________________________
CARGO:
_____________________________________________________________
E-MAIL
_____________________________________________________________
TELEFONE:
_____________________________________________________________
SUGESTÃO/QUESTIONAMENTO/PEDIDO

DE

ESCLARECIMENTO

(se

couber):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Data: ____/____/______
Assinatura: ___________________________________________________
Documento assinado eletronicamente por Paulo Cezar Neves Junior, Juiz Federal Diretor
do Foro da Seção Judiciária de São Paulo, em 30/11/2016, às 19:02, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.4 19/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_org ao_acesso_externo=0 informando o códig o verificador
23 4 1103 e o códig o CRC 8198B6F9.
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