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Justiça Federal 
implanta 
orçamento 
participativo



Direção do foro institui planejamento situacional e orçamento 
participativo na JFES

A diretora do foro da Justiça Federal do Es-

pírito Santo, juíza federal Cristiane Conde 

Chmatalik, instituiu o Planejamento Situa-

cional e o Orçamento Participativo no âm-

bito da Seção Judiciária do Espírito Santo, 

na Portaria JFES-POR-2017/00084, de 30 

de outubro de 2017. 

A Direção do Foro considerou o disposto no 

art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000 – 

Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabe-

lece a participação popular na elaboração 

orçamentária como forma de aumentar a 

transparência pública; os termos da Reso-

lução nº 195/2014, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a distribuição de orçamento nos órgãos do Poder Judiciário 

de primeiro e segundo graus; a necessidade de se promover a mobilização, o planejamento, a discussão, fiscalização e deliberação 

sobre os assuntos que envolvam o orçamento participativo da JFES com todas as Subseções Judiciárias.

 

Instrumento democrático e transparente

Também foi considerado que o orçamento participativo é um instrumento democrático, que permite ampla divulgação do processo 

de formalização das propostas orçamentárias dos órgãos públicos, outorgando-lhe os graus de prioridade necessários para seu aten-

dimento de forma eficiente, bem como a total transparência das decisões decorrentes de seu processo de formação.

 

Integração 

De acordo com o supervisor da Seção de Gestão Organizacional (Segor), Sérgio Henrique Barcelos Silveira, a JFES é uma das primei-

ras Seccionais do país a formalizar a implantação do orçamento participativo e instituir a rede de governança, os quais possibilitam 

a integração das áreas judiciária e administrativa e garantem a participação de todos os envolvidos na administração.  

Além desses temas ainda foram instituídos o Programa de Gestão da Inovação (INOVES) e do Laboratório de Gestão e Inovação 

no âmbito da SJES (Portaria 86/2017), a Rede de Governança Integrada e Participativa (Portaria 87/2017) e a regulamentação do 

mapeamento do fluxo de trabalho das unidades administrativas da SJES (Portaria 89/2017).

Início dos trabalhos

A primeira reunião para elaboração do Orçamento-Programa Participativo da Seção Judiciária do Espírito Santo, instituído pela Por-

taria JFES-POR-2017/00087, da Direção do Foro da SJES, foi realizada na tarde de 10/11, na Sala de Reuniões dos Juízes, na Sede 

da Seccional capixaba (foto acima). 
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Participaram da reunião os membros do Gabinete de Inovação e Gestão Integrada (Gabin) e do Conselho de Governança Integrada, 

Participativa e Inovadora (Congip), que também formam o Conselho de Governança, além de juízes e servidores das Subseções de 

Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Serra. 

A reunião marca também o início do programa de gestão, com o diagnóstico dos problemas e necessidades/soluções (programas, 

projetos e ações), indicação dos custos estimados, além da apresentação da metodologia para levantar os problemas e necessidades 

das subseções e disponibilização do Formulário Consulta.

 

Congip

Participam do Congip, além dos membros do Gabin, os juízes representantes das Subseções Judiciárias e respectivos diretores de 

secretaria, os supervisores da área administrativa das Subseções Judiciárias, um representante da associação regional de juízes e um 

representante do sindicato dos servidores da Justiça Federal do Espírito Santo.

 

Audiência pública

Dentre as próximas ações, está prevista uma audiência pública da Direção do Foro com a OAB, DPU, MPF, CEF, INSS, faculda¬des, 

fóruns, diário oficial, outras entidades e interessados.

Justiça Federal promove palestra sobre Inovação no Setor Público
A Justiça Federal promove no dia 20/11, das 15h30 às 17h, na sala de cursos do 7º andar da sede, em Vitória, palestra com o pro-

fessor Álvaro Gregório, coautor do livro “Gestão do Conhecimento e Inovação no Setor Público – Dá pra fazer”. O evento é voltado 

para os servidores que compõem o time de inovação da JFES e gestores do órgão.

1ª Mostra de Práticas Inovadoras da JFES será dia 27/11
A 1ª Mostra de Práticas Inovadoras da Justiça Federal do Espírito Santo (JFES), que estava programada para 24/11, teve sua data 

alterada para o dia 27. O evento será realizado das 14 às 17 horas, no auditório da sede da Seção Judiciária, em Vitória, e contará 

com a apresentação dos seguintes trabalhos:

“Passo-a-passo nas decisões: uma 

proposta de direcionamento das 

etapas de cumprimento da ordem 

judicial”

Desenvolvido em conjunto pela equipe da 

3ª VF-Cível, o trabalho será apresentado 

pela diretora de secretaria da vara, Carla 

Íria Perim Guerson.
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“Gestão do Conhecimento: aumentando a produtividade e a 

eficiência na unidade de trabalho”

Roger Croce Pinheiro (Sepag/NGP) 

“Administrando acervo de Execução Fiscal”

Jocimar Daltio (2ª VF-Cachoeiro de Itapemirim) 

TRF2 promove Fórum Nacional de Acessibilidade e Inclusão (Fonaci), 

no dia 22/11, com transmissão por videoconferência para o ES
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) realizará no dia 22 de novembro, quarta-feira, no 

Plenário do TRF2 (Rua Acre nº 80, 3º andar, Centro), das 9h30 às 17h30, o “I Fórum Nacional de 

Acessibilidade e Inclusão – Fonaci”. O evento contará com legenda descritiva (para surdos oraliza-

dos), além de intérpretes de Libras (para surdos não oralizados). 

O evento será aberto ao público, com videoconferência para a Justiça Federal do Espírito Santo, 

as inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do e-mail: fonaci@trf2.jus.br (Magistrados 

e público em geral). Já os servidores da 2ª Região deverão fazer sua inscrição através do Espaço 

Educacional na Intranet. 

Aos estudantes de direito serão concedidas horas de estágio pela Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB/RJ). Já para os servidores da 2ª Região, a atividade contará para fins de adicional de qualifi-

cação. 

O I Fonaci está sendo realizado sob a coordenação da Subcomissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, instituída pelo presi-

dente do TRF2, desembargador federal André Fontes, e dirigida pela juíza federal Claudia Valeria Mello. O evento será promovido 

pela Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo (Ajuferjes), com o apoio da Escola da Magistratura Regional 

Federal da 2ª Região (EMARF), da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rio de Janeiro (OAB/RJ), da Caixa Econômica Federal 

(CEF), e das empresas Padrão Color – Gráfica e Editora, Vaspão Buffet e Guaracamp.

Confira a programação 

9h – Credenciamento

9h30min – Abertura: Desembargador federal André Fontes, presidente do TRF2

10h – Palestra inaugural: Ministro João Otávio Noronha (STJ), corregedor do CNJ 

10h20min – Legislação e Políticas Públicas
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10h30min – Painel 1: Legislação

Presidência da Mesa: Desembargador federal André Fontes, presidente do TRF2.

Palestrantes: Juíza federal Cláudia Valéria Mello (SJRJ), presidente da Subcomissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRF2; 

Procuradora Regional da República Eugênia Augusta Gonzaga (MPF/SP); e Defensor Público da União Renan Vinicius Sotto Maior 

(DPU/RJ).

 

11h30min – Painel 2: Políticas Públicas

Presidência da Mesa: Juiz federal Fabrício Fernandes (SJRJ), presidente da Ajuferjes.

Palestrantes: Deputado Estadual André Lazaroni (Secretário de Estado da Cultura do Rio de Janeiro); Francisco Djalma Oliveira 

(Membro integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Conade, da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República); e Isabel Gimenes (Coordenadora Técnica da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência da Prefeitura do Rio 

de Janeiro). 

 

12h30min – Almoço 

 

14h30min – Painel 3: Justiça para todos

Presidência da Mesa: Advogado Luis Cláudio Freitas (Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da 

OAB/RJ).

Palestrantes: Desembargador do Trabalho da 2ª Região/SP Álvaro Nogã (Presidente da Comissão de Acessibilidade do TRT/SP); Da-

niela Kovacs (Chefe da Seção de Acessibilidade do TRT/SP); Desembargador do Trabalho da 1ª Região/RJ Antonio Daiha (Presidente 

da Comissão de Acessibilidade e Inclusão Social do TRT/RJ); Maria Vilella (Membro da Comissão de Acessibilidade do TRT/RJ); e 

Auditor Fiscal do Trabalho do Rio Grande do Sul Rafael Faria Giguer (Integrante do Núcleo de Igualdade no Trabalho – SRTE/RS).

 

16h – Coffee break

 

16h30min – Painel 4: Acessibilidade e Inclusão

Presidência da Mesa: Juíza federal Helena Elias, diretora do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (SJRJ)

Palestrantes: Juiz de Direito do TJRJ Pedro Henrique Alves (Titular da Vara da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro); Assistente 

Social Ana Sales Gomes (Especialista em Educação de Deficientes Auditivos); e Psicóloga Viviane Panasco Lira (Especialista em Psi-

cologia Infantil).

 

17h30min – Encerramento
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A 3ª Vara Federal de Execução Fiscal realizou leilão presencial de bens na tarde de terça-feira, 14/11, no auditório da sede da SJES, 

em Vitória. A segunda praça vai acontecer no dia 28/11, a partir das 13 horas, quando também será promovido leilão unificado 

presencial e eletrônico, com bens oriundos de processos de varas federais cíveis, criminais e de execução fiscal de Vitória e da Vara 

Federal de Colatina. Consulte as listas de bens e mais informações no www.jfes.jus.br/leiloes.

Justiça Federal faz dois leilões em novembro

A diretora do foro da Justiça Federal do Espírito Santo, juí-

za federal Cristiane Conde Chmatalik, que já atuou por 12 

anos como titular do 2º Juizado Especial Federal de Vitória, 

participou da sexta edição do Fórum Regional dos Juízes 

dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região (Forejef), rea-

lizado de 26 a 29 de outubro, em Teresópolis/RJ. 

Com o tema Meio Ambiente: Progresso e Sustentabilida-

de - Um Equilíbrio Necessário, houve apresentação de pa-

lestras e realização de seis grupos de trabalho. Em breve, 

o TRF2 publicará informativo, também na internet, com a 

síntese das palestras e das conclusões dos grupos de tra-

balho. Saiba mais no www.trf2.jus.br

Diretora do foro representa a JFES no 6º Forejef

A juíza federal diretora do foro da Justiça Federal capixaba, Cristiane Conde Chmatalik, finalizou, na tarde de 30 de outubro, na 

sede da Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim, os eventos do “Mês do Servidor” de 2017. 

Foram entregues certificados por 10 anos de serviço na 2ª Região, à juíza federal Wanessa Carneiro Molinaro Ferreira Serafim e 

aos servidores Jânia Gomes de Souza Alves e Rodrigo Lucindo Palmeira; por 15 anos, ao juiz federal André Luiz Martins; e, 20 

anos, a Roberto José Campos de Camargo Salles.  

Durante as homenagens, Cristiane Chmatalik anunciou a criação de um gabinete 

da Direção do Foro com a participação de “cogestores”, cada um representando o 

seu município, a sua região, a sua Subseção. “Eu já convidei o Dr. André [juiz federal 

André Luiz Martins, titular da 1ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim] e ele acei-

tou, já faz parte do meu gabinete institucional”, informou. A juíza acrescentou que 

o gabinete também contará com representantes de Colatina, Linhares, São Mateus e 

Vitória, que serão uma espécie de diretores do foro das subseções.

Em Cachoeiro de Itapemirim, Cristiane Chmatalik anuncia criação de 

gabinete institucional com representantes das subseções do interior

A diretora do foro, Cristiane Chmatalik, e o juiz federal André Luiz Martins, entregam o 
certificado ao diretor de secretaria da 1ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim, pelos 

seus 20 anos de exercício na Justiça Federal da 2ª Região (Rio e ES)
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Corregedora visita varas do interior capixaba nos dias 22 e 23/11

No dia 22/11, a corregedora regional da Justiça Federal da 2ª 

Região, desembargadora federal Nizete Lobato, visitará as va-

ras federais de São Mateus, Linhares e Colatina, e, no dia 23, a 

Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim. 

Em setembro deste ano, a corregedora visitou a sede da JFES, 

em Vitória, e a Vara Federal de Serra.

A desembargadora federal Nizete Lobato com o juiz federal da 
VF-Serra, Bruno Dutra, e o conselheiro do CNJ, Fernando Mattos, 

em visita à Subseção serrana

Desembargador Aluisio Mendes profere palestra e lança livro na 

segunda, 20/11, em Vitória 

O desembargador federal – presidente da 5ª Turma 

Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Re-

gião – e professor titular de Direito Processual Civil 

nos cursos de graduação e pós-graduação da Univer-

sidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e da Uni-

versidade Estácio de Sá (Unesa) Aluisio Gonçalves de 

Castro Mendes apresentará, no dia 20 de novembro, 

segunda-feira, das 9 às 11h, no Auditório da Corre-

gedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo 

(Av. João Batista Parra, 320, Enseada do Suá, Vitória-

-ES), a palestra “Incidente de Resolução de Deman-

das Repetitivas”. 

Na ocasião, o magistrado, que também é coordenador 

dos juizados e turmas recursais da 2ª Região, lançará 

livro com o mesmo título da palestra – “Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas: sistematização, 

análise e interpretação do novo instituto processual”. 

Haverá sessão de autógrafos. 

Os eventos são coordenados pela Escola da Magistra-

tura do Estado do Espírito Santo (EMES). 

Inscreva-se gratuitamente em www.tjes.jus.br/emes/

Fonte: TRF2
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A diretora do foro, juíza federal Cristiane Conde Chmatalik, 

e os juízes Roberto Gil Leal Faria e Luis Henrique Horsth da 

Mata reuniram-se na tarde desta quinta-feira, 16, com o Se-

cretário Estadual de Saúde, o presidente do Sindicato dos 

Médicos, o advogado do Sindicato dos Médicos, Médicos da 

Central de Internação e procuradora da Secretaria Estadual 

de Saúde, para tratar de demandas específicas da área. To-

dos agradeceram pela reunião “histórica” e pela abertura do 

canal de comunicação com a instituição.

Diretora do foro reúne-se com representantes da área médica

JFES e Assejufes promovem palestra sobre sexualidade masculina
Em consonância com a campanha “Novembro Azul”, a Justiça Federal e a  Associação dos Servidores da 

Justiça Federal do ES (Assejufes) promoveram na tarde de 9/11, na sede da JFES, em Vitória, a palestra 

“Sexualidade Masculina”, com o médico Jorge Miranda (foto). O evento foi mais uma ação do projeto 

“Viver Bem”, em parceria com a Unimed Vitória.

Justiça Federal lança 11ª Campanha Natal Feliz
A Justiça Federal do Espírito Santo, por meio do Núcleo de Comunicação Social e Relações Públicas (NCS), lançou no dia 9/11 

a 11ª edição da Campanha Natal Feliz – campanha de arrecadação de presentes de Natal para os filhos de terceirizados que 

atendem à Seccional, em Vitória. A campanha contempla neste ano 33 meninos e meninas de 1 a 10 anos, filhos de funcionários 

das empresas de vigilância, copa e limpeza, mensageria e manutenção de computadores, que 

recebem até 1,5 salário mínimo. O presente pode ser brinquedo, roupa ou calçado, e não tem 

valor determinado.

Como ocorre todos os anos, no início de dezembro será organizada uma festa de Natal, para 

todos os funcionários terceirizados, quando os presentes serão entregues aos pais das crian-

ças. A festa também é organizada a partir de contribuição financeira dos servidores.

Um presente para você
Com o apoio da equipe da empresa terceirizada Conserma, o Núcleo de Comunicação Social 

e Relações Públicas (NCS) já instalou a árvore de Natal na entrada do prédio sede da JFES, em 

Vitória. A árvore é montada todos os anos como forma de presentear a todos que acessam o pré-

dio da Justiça: servidores, magistrados, estagiários, terceirizados, advogados e usuários em geral.

Ação de graças
Servidores da Justiça Federal convidam a todos para a Celebração de Ação de Graças 2017, a 

ser realizada no dia 30/11, às 16h30, no auditório da sede da Justiça Federal, em Vitória (Av. 

Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, Monte Belo.
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