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Solenidade 
marca 
lançamento de 
novo sistema 
processual

A diretora do foro, juíza 
federal Cristiane Conde 
Chmatalik, agradeceu 
o apoio de advogados, 
procuradores e repre-
sentantes de entidades 
na implantação do 
eproc na Justiça Federal 
capixaba



Justiça Federal da 2ª Região lança sistema eproc em Vitória/ES 
Desde 23 de fevereiro, o sistema processual eproc é o instrumento oficial 

usado para o ajuizamento e tramitação das ações digitais nos Juizados 

Especiais Federais de Vitória e nas Turmas Recursais do Espírito Santo. 

Naquela data, durante solenidade conduzida pelo presidente do TRF2, 

desembargador federal André Fontes, os presentes visualizaram, em uma 

demonstração, os  primeiros atos praticados em uma ação – a primeira 

pelo eproc – ajuizada no próprio dia 23. Os procedimentos históricos 

foram realizados em um processo previdenciário, distribuído para o 1º 

Juizado Especial Federal. O juiz federal Marcelo da Rocha Rosado foi o 

primeiro a despachar nos autos.  

Além de André Fontes, a mesa da solenidade foi prestigiada pela corre-

gedora regional da Justiça Federal da 2ª Região, desembargadora federal 

Nizete Lobato do Carmo, pelo coordenador dos Juizados Especiais Fede-

rais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, desembargador federal Aluisio Mendes, pelo corregedor geral da Justiça Estadual do Espírito 

Santo, desembargador Samuel Meira Brasil Junior, pelo juiz federal Sérgio Renato Tejada Garcia (que representou o presidente do TRF4, 

com sede em Porto Alegre, desembargador federal Eduardo Thompson Flores Lenz), e pela diretora da Seção Judiciária do Espírito Santo, 

juíza federal Cristiane Chmatalik. 

O sistema processual eproc foi desenvolvido pelo TRF4 e, segundo projeção da Corregedoria Regional da 2ª Região, até o segundo 

semestre de 2018 deverá ser implantado em to-

das as unidades judicantes do TRF2, de primeira 

e segunda instâncias.  

Primeiro a falar, Sérgio Tejada destacou que a 

parceria entre os dois TRFs sela “um pacto his-

tórico” e afirmou que “o trabalho de integração 

entre as Cortes apenas começou”. Em seguida, 

Nizete Lobato dirigiu um especial agradecimento 

ao presidente André Fontes, que, para ela, “teve 

a coragem de assumir um compromisso que en-

volve a difícil decisão de sair da zona de conforto 

e de enfrentar os desafios inerentes a uma mu-

dança de grande envergadura”. 

Já o juiz federal Manoel Rolim Campbell Pena (foto 

à direita), que atua em auxílio da Corregedoria Regional da 2ª Região, observou que a adoção do novo sistema permitirá ao tribunal aten-

der com muito maior eficiência e eficácia os princípios norteadores dos servidos públicos, principalmente os que se referem à celeridade e 

transparência. Ele ainda ressaltou a agilidade com que o novo sistema foi implantado, “sem descurar das cautelas necessárias”. 

Na sequência, Cristiane Chmatalik fez uso da palavra, agradecendo o apoio de todos os desembargadores que compõem o Plenário do 

TRF2, os quais, por unanimidade, aprovaram a migração do antigo sistema – o Apolo – para o eproc: “Para mim, é motivo de grande 

felicidade tomar parte neste momento de magnitude histórica”. 
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CAPA

Compuseram a mesa diretora, a partir da esquerda: o desembargador Samuel Meira 
Brasil (corregedor-geral de Justiça), os juízes federais Sérgio Tejada (TRF4) e Cristiane 
Chmatalik (diretora do foro da JFES), e os desembargadores federais André Fontes 
(presidente do TRF2), Nizete Lobato (corregedora-regional da 2ª R) e Aluísio Mendes 
(coordenador dos JEFs da 2ª R)

A diretora do foro, juíza federal Cristiane Conde Chmatalik, 
ao lado do juiz federal Marcelo da Rocha Rosado (1º JEF), 
que proferiu o primeiro despacho no primeiro processo ajui-
zado a partir do novo sistema na Justiça Federal capixaba
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Encerrando o evento, André Fontes prestou homenagem ao presidente do TRF4, desembargador federal Thompson Flores, e à correge-

dora regional Nizete Lobato, que, disse, “sobressai-se pela coragem de enfrentar os obstáculos, movida pelo propósito republicano de 

promover a jurisdição mais célere”. O presidente assegurou que o eproc vai desonerar os cofres públicos (o Apolo é fornecido e geren-

ciado por uma empresa contratada, cujos custos somam cerca de R$ 3 milhões anuais) e dará maior autonomia ao TRF2, na sensível 

área do sistema processual informatizado: “Não podíamos continuar reféns de uma empresa, sem ter acesso ao código fonte do sistema. 

As vantagens do eproc serão auferidas e usufruídas 

por todos, mas sobretudo pela sociedade, que é a 

destinatária dos nossos serviços e a nossa razão de 

existir”, declarou. 

Magistrados, servidores, advogados e represen-
tantes de entidades prestigiaram a cerimônia de 

lançamento do eproc na Seccional capixaba. Cerca 
de 100 pessoas compareceram ao evento, que tam-

bém foi transmitido por videoconferência para as 
Subseções Judiciárias de Serra e do interior

Na fila de cima: juízes federais Pablo Coelho Gomes, Rogerio Moreira Alves e Marcelo Rosado (SJES), Antônio Henrique (convocado à Cor-
regedoria da 2ª R), Luciene Dau Miguel (diretora da Secretaria Geral da SJRJ), juiz federal Manoel Rolim (convocado à Corregedoria da 2ª 
R), Maria Lúcia Raposo (diretora da Secretaria Geral do TRF2), juíza federal Cristiane Chmatalik (diretora do foro da SJES), desembargado-
res federais Luiz Antonio Soares (TRF2), Nizete Lobato (Corregedora Regional da 2ª R), André Fontes (presidente do TRF2), Aluísio Mendes 
(coordenador dos JEFs da 2ª R), desembargador Samuel Meira Brasil Jr (corregedor-geral de Justiça), advogados Giulio Imbroisi (OAB) e 
Adriana Bachilli (Correios), Armando Miranda Filho (procurador-chefe da União no ES). À frente: juízes federais Bruno Dutra, Eloá Alves, 

Alexandre Miguel e Rodrigo Reiff (SJES), Eduardo Fernandes (Ajufe), Sérgio Tejada (TRF4), servidor Ivan Forgearini (TRF4), juiz federal Fran-
cisco Basílio (gestor das Turmas Recursais) e o diretor de secretaria Cristian Prange (SJRS)



JUIZ FEDERAL FALA SOBRE AS VANTAGENS DO EPROC EM RELAÇÃO AO 
APOLO E DIZ PORQUE O ES FOI ESCOLHIDO PARA INICIAR IMPLANTAÇÃO 
NA 2ª REGIÃO

O juiz federal Manoel Rolim (foto), convocado para a Corregedoria Regional da 2ª Região, 
esteve em Vitória de 20 a 23 de fevereiro, para abrir os cursos de capacitação do sistema 
eproc para advogados, procuradores, entidades e servidores das varas federais capixabas, 
e participar da solenidade de lançamento do sistema na Seccional.

Durante sua estada, o magistrado concedeu entrevista ao Núcleo de Comunicação Social 
e Relações Públicas (NCS) sobre a implantação do sistema na 2ª Região.

Confira, abaixo, os principais pontos tratados.

Por que o eproc foi escolhido para substituir o sistema Apolo na 2ª Região?

Manoel Rolim: O processo que nos levou a escolher o eproc se iniciou pela constatação de que o Apolo, apesar de estar nos 

servindo razoavelmente bem, tem uma tecnologia que está ultrapassada, em pouco tempo ficaria obsoleto. E mais, que o Apolo 

foi concebido, a rigor, como um processo físico em meio eletrônico. Então ele tem toda uma sistemática, uma conceituação de que, 

apesar de nós termos peças eletrônicas, ele ainda exige dos servidores uma série de atuações que já não são mais necessárias 

dentro de uma ideia de processo eletrônico.

Por exemplo, a distribuição, a juntada de uma petição, a certificação de um decurso do prazo, a remessa de uma decisão assinada 

para publicação. Tudo isso no Apolo ainda precisa ser feito pelo servidor. Já no eproc, assim como no PJe, eles já são desenvolvidos 

para uma ideia de um processo informatizado, de uma forma que não precise mais de uma intervenção do servidor. Nós conse-

guimos assim não só dar mais celeridade, como também o advogado não precisa mais protocolizar a petição para um setor fazer 

a distribuição. Ele protocoliza e já está distribuído.

Ao protocolizar uma petição, ela não precisa mais ser juntada pelo servidor, ela já está juntada pelo advogado. A decisão, a vara 

pode configurar para, ao ser assinada pelo juiz, ela imediatamente disparar as respectivas intimações para as partes que devem 

ser intimadas daquilo. Com isso, otimizamos demais não só o tempo do processamento como libertamos a nossa mão-de-obra 

especializada para poder se dedicar mais à atividade fim. Essa foi a razão pela qual, num primeiro momento, o Tribunal, a Corre-

gedoria participando muito disso, enveredou-se por essa empreitada de evoluir para um sistema realmente novo, informatizado.

E por que não o PJe?

Manoel Rolim: No âmbito da Corregedoria, por delegação do Tribunal, foi montada uma comissão, que examinou os dois siste-

mas, fazendo visita aos locais, aos tribunais onde eles estavam instalados, e o PJe, embora fosse uma forte recomendação do CNJ 

para que fosse o adotado, esses exames, essas análises que foram feitas pela Corregedoria e por essa Comissão constataram que 

o melhor é o eproc. Porque é um sistema mais antigo e, principalmente, porque foi um sistema desenvolvido desde sempre pela 
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Justiça Federal e para a Justiça Federal.

Foi configurado tendo em consideração o feedback, as experiências, as necessidades trazidas não apenas pelos usuários internos - 

nós, servidores e magistrados -, como principalmente os nossos usuários externos, os advogados. O eproc foi muito construído – as 

suas funcionalidades, a sua aparência, tudo – para atender a esse público específico.

O PJe nos daria muitas dificuldades porque ele é concebido pelo CNJ para ser um sistema que sirva para toda e qualquer Justiça. 

O sistema serviria à Justiça Federal mas também à Justiça do Trabalho, à Justiça Militar, à Justiça de cada um dos Estados, então 

teria uma série de problemas não só de evolução mas de configuração para que nós tivéssemos um produto

mais específico que o eproc já nos oferece e com anos luz de evolução em relação ao PJe.

Essa foi a razão pela qual, ao fim dos trabalhos da comissão, o relatório foi feito nesse sentido e o nosso Tribunal aprovou, salvo 

engano, à unanimidade, que a nossa migração deveria ser para o eproc.

Por que o Espírito Santo começar essa migração no Espírito Santo?

Manoel Rolim: Basicamente dois fatores. O Espírito Santo, dentro da Justiça Federal da 2ª Região, é um microcosmo que está 

mais estruturado, mais integrado nos seus órgãos jurisdicionais. É também, dentro da Justiça Federal da 2ª Região, o que, nós 

constatamos, tinha o maior índice de processos digitalizados, o menor acervo de processos físicos.

E por que iniciar pelos Juizados?

Manoel Rolim: Porque os juizados se relacionam, em matéria de andamento processual para recurso e tudo o mais, com as 

Turmas Recursais e, mais adiante, com a TNU (Turma Nacional de Uniformização), e a TNU já utiliza o eproc.

Por outro lado, assim que nós ligarmos qualquer coisa, instalarmos em qualquer juízo que não é juizado, nós precisamos ligar o 

Tribunal também. Porque na hora que entrar uma ação vai entrar um agravo e o agravo precisa ser recebido pelo Tribunal.

Então, para nós podermos começar logo a instalação do eproc, o Espírito Santo reunia todas essas conveniências. Ele tem esse 

microcosmo mais intimista, vamos dizer aqui, todos são mais próximos, estão mais integrados, tem essa maior digitalização e tem 

três juizados, menos turmas recursais, e esses já integrados com a Turma Nacional de Uniformização também.

Nós estamos ligando, num primeiro momento, apenas os juizados da capital do Espírito Santo. Num segundo momento haverá 

ainda a instalação nos juizados e turmas recursais do Rio de Janeiro. Com isso nós ganhamos um espaço de cerca de dois meses. 

Nesses dois meses já teremos eproc na 2ª Região apenas nos juizados e já faremos esses testes todos de sistema,

monitoramento, uma série de coisas, para então, quando fomos começar a ligar varas cíveis, varas de execução, neste momento já 

vai ser necessário configurar o Tribunal também para receber.

Já há um cronograma para instalação do eproc no Rio de Janeiro? Será neste ano ainda?

Manoel Rolim: Tudo este ano. No máximo até outubro o eproc estará instalado em todos os juízos. O que nós não sabemos 

ainda, mas bem provavelmente será antes de outubro, é quando será a migração.
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Porque essa instalação significa que, em cada juízo em que o eproc é instalado, qualquer novo processo que entre só entrará pelo 

eproc, mas nesses juízos nós teremos ainda os processos do Apolo e que continuarão sendo processados pelo Apolo.

Então, pelo menos durante alguns meses, teremos que conviver com os dois sistemas em paralelo. Vai haver um determinado momen-

to, que está em alguma medida dependente do final da digitalização total, em que nós vamos migrar tudo o que está no Apolo para 

o eproc onde já está instalado e aí, então, desligaremos o Apolo.

O Apolo tem a vantagem de processar autos físicos e eletrônicos. Já o eproc só processa processos eletrônicos. Se não der tempo de 

terminar a digitalização, a gente movimenta pelo Apolo os processos que ainda estejam físicos. Mas o ideal é que tudo, pelo menos os 

processos ativos, estejam todos digitalizados quando nós fizermos essa migração.

Se não for possível, faremos a migração toda dos meta-dados, daqueles processos físicos que já são processados pelo Apolo, ou seja, 

vão os nomes das partes, aquelas movimentações feitas e tudo o mais, mas a movimentação plena pelo eproc ainda vai ficar um pouco 

‘capenga’, porque nós podemos movimentar, mas não teremos a visualização do processo, isso só dentro do eproc, como é o ideal.

Cerca de 600 profissionais recebem capacitação inicial para uso do novo sistema 

De 19 a 23 de fevereiro, a Justiça Federal ofereceu cursos de capacitação inicial do sistema eproc para profissionais que trabalham com 

processo judicial na Seção Judiciária. Os cursos foram ministrados por instrutores do TRF4. Foram abertas turmas para servidores das 

áreas administrativas e varas federais, advogados, procuradores, representantes de entidades e peritos. Ao todo, cerca de 600 profissio-

nais participaram das aulas em Vitória e no interior (por videoconferência).

Servidores das áreas administrativas e 
o instrutor Ivan Forgearini (TRF4)

Juízes federais Alexandre Miguel, Manoel Rolim, 
Caio Araújo, Antônio Henrique e Francisco Basílio

Acima, advogados. Na foto abaixo, 
procuradores e representantes de entidades 

Acima, servidores 
das varas federais da 
capital. 
À esquerda, advoga-
dos na Seção Judiciá-
ria de Colatina.
À direita, peritos 
que atuam na Justiça 
Federal



Com substituição do sistema processual, TRF2 espera 
economia de R$ 7 milhões para os cofres públicos até 2021 

A adoção do sistema processual eproc pelo TRF2 (Rio de Janeiro e Espírito Santo) vai significar uma econo-
mia de quase R$ 7milhões em três anos, para os cofres públicos. A conta considera o fim dos gastos com 
o contrato da empresa que fornece o atual sistema do Tribunal, o Apolo, e a redução das despesas com a 
compra de equipamentos e programas acessórios.

A implantação do novo sistema, desenvolvido pelo TRF4, com sede em Porto Alegre, começa na sexta-feira, 
23 de fevereiro. Na data, o eproc começará a operar nos Juizados Especiais de Vitória e nas Turmas Recursais 
do estado capixaba. Já em março, ele será implantado nos Juizados e nas Turmas Recursais do Rio de Janeiro. As Turmas Recursais julgam 
os processos dos juizados em segundo grau. A projeção da Corregedoria Regional é de que o novo sistema esteja sendo usado em toda a 
Segunda Região – inclusive no próprio Tribunal – no segundo semestre de 2018.

A opção pelo eproc foi definida na sessão plenária do TRF2 de 5 de outubro de 2017. O alto custo para manutenção do Apolo foi uma 
das razões que pesaram na escolha. Além disso, a Corte levou em conta a linguagem ultrapassada do atual sistema e também entendeu 
ser importante pôr fim à dependência com a empresa de informática contratada para o gerenciamento do Apolo.

Ainda, o Plenário, com a substituição, dá uma resposta à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça Federal, que em junho de 
2016 apontou vulnerabilidades do Apolo, em um relatório de correição.

Otimização de tempo

Além da redução de custos, o eproc, também segundo estudo da Corregedoria Regional da Segunda Região, apresenta as seguintes vantagens:

• acesso direto pela internet e smartphone, por certificado digital e, também, login e senha;

• suporte adequado de arquivos de áudio e vídeo;

• possibilidade de utilização de banco de dados gratuito;

• acesso automático e integrado à ampla base de dados de endereços da Receita Federal e demais órgãos públicos conveniados;

• chave de acesso para o processo, dispensando a impressão de contrafé do mandado;

• distribuição automática de petições iniciais pelo advogado;

• comunicação automática entre instâncias nos próprios autos;

• pagamento de custas e fiança em meio eletrônico;

• conciliação eletrônica;

• petição eletrônica e assinatura em lote e salvamento automático de petições e atos judiciais;

• ampla possibilidade de customização de rotinas e telas de trabalho pelos usuários;

• fácil obtenção de relatórios de estatísticas, para melhor controle da produtividade e teletrabalho;

• melhor perspectiva de adaptação dos usuários internos da 2ª Região;

• maior grau de integração com outros sistemas, nas premissas do Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI);

• configuração para uso por deficientes visuais;

• facilidade e flexibilidade de configuração dos diversos níveis de sigilo.
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