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“Justiça sem burocracia” é o tema do prêmio
Innovare 2010

Foi lançada na manhã de ontem (dia 18/03), em Brasília, pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça – STJ, ministro Cesar
Asfor Rocha, a sétima edição do Prêmio Innovare, que tem como tema central a “Justiça sem Burocracia”. Lançado em 2004, o
Prêmio tem por objetivo identificar, difundir e multiplicar práticas pioneiras e bem-sucedidas de gestão do Poder Judiciário para a
modernização e melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços. “O Projeto Innovare, que tem crescido em importância e
participação, é um eloquente exemplo do trabalho em equipe, da união entre o poder público e a iniciativa privada, da mobilização
conjunta em prol da cidadania”, afirmou o ministro.

Segundo o ministro, o Judiciário brasileiro precisa acompanhar os avanços da modernidade e aparelhar-se para cumprir
satisfatoriamente a sua missão de distribuir justiça de forma mais rápida e eficaz. Para tanto, a informatização da distribuição e do
trâmite processual deve avançar a passos largos e decididos. Ele destacou que a informatização processual é tão importante que o
projeto “Justiça na era Virtual”, realizado pelo STJ e premiado na edição do Innovare de 2009, na categoria Tribunal, será transferido
para países da Ásia, África, Europa e América Latina, mediante acordo firmado com o Banco Mundial.

Saiba mais sobre o prêmio
O Innovare busca identificar as inovações na Justiça brasileira que mostrem a

eficiência, o alcance social e a desburocratização de processos jurídicos. Membros do
Ministério Público, tribunal, juízes, defensores públicos e advogados de todo o Brasil vão
poder apresentar suas contribuições para simplificar a Justiça. As inscrições vão até o dia
31 de maio.

Nesta edição, a comissão julgadora contará com estreantes como o ministro Cesar
Peluzo, o ministro Sidney Sanches, os advogados Luis Roberto Barroso e Pierpaolo Bottini,
o procurador da república Wagner Gonçalves e a conselheira do CNMP Thaís Schilling Ferraz. Personalidades do mundo
jurídico completam o quadro de juízes: ministro Gilmar Mendes, ministra Cármem Lúcia, ministro Carlos Britto, ministro Dias
Toffoli, ministroAsfor Rocha, ministra Nancy Andrighi, ministro Luiz Fux, ministro Sidnei Beneti, ministro Gilson Dipp,
ministro Ives Gandra Martins Filho, ministro Sepúlveda Pertence, Adriana Burger, Arnaldo Malheiros Filho, Candido Rangel
Dinamarco, Everardo Maciel, João Geraldo Piquet Carneiro, Manuel Alceu Affonso Ferreira, Marcelo Lavenére e Maria
Tereza Sadek.

Outra novidade foi a formação de uma Comissão Difusora, criada para disseminar práticas identificadas pelo prêmio. É
formada pelo ministro Luis Felipe Salomão, pelos desembargadores Marcus Faver e Rodrigo Collaço, pela juíza de Direito Andrea
Pachá, pelo jurista Kazuo Watanabe, pelo juiz federal Marcus Lívio Gomes e pelo promotor de Justiça José Carlos Cosenzo.

O Prêmio é uma realização do Instituto Innovare, do Ministério da Justiça, da Associação dos Magistrados Brasileiros
(AMB), da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), da Associação Nacional da Defensoria Pública
(Anadep), da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da Associação
Nacional dos Procuradores da República (ANPR). O prêmio conta com o apoio das Organizações Globo.

Com informações dos sites www.conjur.com.br e www.stj.jus.br

Diretor do Foro em exercício participa de reunião para apre-
sentar estudo de novas Varas Federais na 2ª região

O juiz federal Alexandre Miguel, diretor do foro em exercício da JFES, participou, no dia 11 de março, de reunião com o
presidente do TRF da 2ª Região, desembargador federal Paulo Espírito Santo.

De acordo com o magistrado, o Conselho da Justiça Federal – CJF está elaborando um programa de distribuição das 230
novas varas federais, conforme determina a Lei nº 12.011/2009, que as criou.

A viagem ao Rio de Janeiro teve como objetivo “apresentar, juntamente com juízes da SJRJ, um estudo atualizado ao
presidente do TRF-2R, com as necessidades de varas federais na 2ª Região, para que ele possa defender essa ideia junto ao CJF”.
O estudo apresentado foi elaborado pela Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região e atualizado pelo juiz federal
substituto Caio Márcio Gutterres Taranto, da 3ª VF de Niterói.
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Iluminuras mostra obra rara encontrada na bibli-
oteca do STF

O programa Iluminuras desta semana mostrou a obra rara “Estudo de Algumas Questões Constitucionais”, de
Hermenegildo Militão de Almeida. Ela foi publicada em 1880 e foi encontrada na biblioteca do Supremo Tribunal Federal.

No quadro Encontro com Autor, você poderá acompanhar uma conversa com o promotor de justiça André Estefam,
autor do livro “Crimes Sexuais”, e no quadro Ex-Libris o procurador federal Alisson Simeão vai mostrar suas obras
preferidas.

Confira ainda alguns dos principais livros jurídicos que acabaram de chegar às livrarias: “Curso de Direito Processual
do Trabalho”, de Carlos Henrique Bezerra Leite, da Editora LTr; “Direito Municipal Aplicado”, de Luciano Ferraz, da
Editra Fórum; “Lei das Sociedades por Ações Anotada”, de Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto, da Editora Saraiva.

O Iluminuras também pode ser visto no You Tube ( www.youtube.com/stf ).

Serviço:
O programa Iluminuras é uma revista eletrônica voltada para a literatura jurídica, que reúne as novidades editoriais do
setor.  Ele vai ao ar às quartas-feiras, às 22 horas, na TV Justiça.  Horários Alternativos: sábado - 18h / segunda-feira
- 13h30.
Consulte a programação da TV Justiça no site www.tvjustica.jus.br .
Com informações do STF e da TV Justiça.

JFES implanta serviço de consulta à disponibilidade de
sistemas

Com o objetivo de atender as determinações da
Resolução nº 1/2010, do TRF-2R, a Seção de
Desenvolvimento em Informática - Sedin/NTI desenvolveu
a ‘Consulta de Disponibilidade de Sistemas’, disponível na
intranet da JFES. Acessando a consulta, juízes, servidores e
estagiários poderão obter informações que permitirão indicar
a disponibilidade dos sistemas utilizados no processo
eletrônico.

De acordo com o diretor do Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI, Thiago Gegenheimer Bremenkamp, a
‘consulta’ fornecerá dados que permitirão à Secretaria do

Juízo emitir certidão indicando o funcionamento dos serviços
informatizados em data específica, conforme interesse
processual, para fins probatórios.  Além disso, ela permitirá
avaliar a necessidade de suspensão de prazos processuais,
quando houver interrupção ou indisponibilidade dos sistemas,
conforme prevê a Resolução nº 1/2010.

A ‘Consulta de Disponibilidade de Sistemas’ possui
dados coletados a partir de 06 de março de 2010.  Atualmente,
todas as Varas Federais Cíveis, de Execução Fiscal e Juizados
Especiais Federais de Vitória já estão virtualizadas e só
recebem processos eletrônicos.

Estágio em Engenharia Civil e
Engenharia Mecânica

A Justiça Federal do Espírito Santo – JFES está selecionando
estagiários estudantes graduandos em Engenharia Civil (2 vagas) e
Engenharia Mecânica (1 vaga). Somente poderão participar
estudantes das instituições de ensino conveniadas com a JFES, que
estejam cursando entre o 5º e o 9º períodos e possuam coeficiente
mínimo de 6,0.

Os interessados deverão enviar currículo para o e-mail
estagio@jfes.jus.br.

O estágio tem carga horária de
20 horas semanais e bolsa-auxílio de
R$ 470,00, mais auxílio-transporte no
valor de R$ 88,00. Outras informações
podem ser obtidas pelo e-mail acima
ou pelos telefones 3183-5135 ou 3183-
5047.


