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 Uma nova funcionalidade está disponível, desde o 
dia 17, no sistema de processo eletrônico da Justiça Federal 
capixaba: o peticionamento inicial eletrônico. Por meio dele, 
os advogados podem apresentar não apenas as petições in-
tercorrentes, mas também a petição que dá início a um novo 
processo nas varas federais da JFES diretamente de seus escri-
tórios ou de qualquer local com acesso à internet.
 A primeira petição inicial eletrônica recebida pela 
Seccional foi uma ação previdenciá-
ria, enviada pela advogada Meiryelle 
Ribeiro Leite. Segundo a bacharel em 
Direito Eliane Cordeiro Pereira Bor-
ges, que também atua no escritório 
Borges & Ribeiro Advocacia, o peti-
cionamento eletrônico já é utilizado 
pelo escritório, localizado no ed. Jus-
mar, no Centro de Vitória, há cerca 
de dois anos.  “Começamos a usá-lo 
desde o início”, disse.  As dúvidas que 
tiveram no início foram sanadas em 
uma das mobilizações para atendimento de advogados reali-
zadas pela JFES. 
 De acordo com Eliane Borges, elas entraram no site da 
Justiça Federal para verificar o andamento de um processo.  Ao 
observarem que o serviço de peticionamento inicial eletrônico 
estava disponível, fizeram o envio da petição e dos documen-
tos, “foi tranquilo, muito bom”. 
 A VF de Serra também recebeu petições. Uma delas 
foi enviada por volta das 22 horas de segunda-feira, compro-
vando a comodidade na utilização do processo eletrônico.

JFES recebe primeiras iniciais eletrônicas

No interior
 A Subseção de Cachoeiro de Itapemirim recebeu, no 
dia 21, suas primeiras petições iniciais eletrônicas.  Duas delas 
foram enviadas antes mesmo que o fórum abrisse para atendi-
mento, entre 11h20 e 11h40. Advogado do Sindicato dos Ser-
vidores Públicos Federais que assina as duas ações, Vinicius Bis 
Lima disse que a disponibilização da petição inicial eletrônica  
foi “a melhor coisa que aconteceu.  Sempre que tinha inicial, 
tinha que ir a Cachoeiro, São Mateus, Colatina, Serra ou Linha-
res, pois o protocolo integrado só funciona para petições inter-
correntes”.
 Para o advogado que tem 99% das causas na Justi-
ça Federal, “foi bem fácil e bem simples” acessar o sistema e 
enviar sua petição.  “O mais demorado é o cadastramento das 
partes, quando são muitas pessoas”, afirmou.

 As duas iniciais destinadas a Cachoeiro de Itapemi-
rim foram enviadas da cidade de Vitória, recebidas pela equi-
pe da Seção de Contadoria e Distribuição da subseccional 
(Secod-CI), formada pelos servidores Elias Antonio de Mori e 
Marcos Gustavo Pedra da Silva, que fizeram a verificação das 
informações, e distribuídas para o juizado cível. 
 A Subseção de Cachoeiro de Itapemirim recebeu ain-
da outras duas petições iniciais eletrônicas também distribuí-

das ao juizado cível.
 As varas federais de Linha-
res e de Colatina também come-
moram suas primeiras petições ini-
ciais eletrônicas recebidas. A vara 
linharense recebeu sua primeira 
inicial eletrônica no fim da tarde 
do dia 21. Distribuído ao Juizado 
Cível, o documento foi enviado de 
Colatina e é relacionado à Ação de 
Concessão de Aposentadoria por 
Invalidez ou Auxílio Doença com 

Antecipação de Tutela. 
 O advogado Marcos Lintz, responsável pela ação, 
disse que a nova funcionalidade veio viabilizar o anseio da 
categoria. “Vai facilitar muito nosso trabalho. É lógico que 
toda novidade tem sua dificuldade, mas é a evolução”, des-
tacou, ressaltando a agilidade que o novo sistema trará para 
os processos novos. Ele acrescentou, ainda, que participará da 
mobilização de advogados ser realizada pela Justiça Federal 
em Linhares, para conseguir enviar as petições com mais ha-
bilidade. Atualmente, no Juizado Federal da Vara de Linhares 
tramitam 1.460 processos. A expectativa é que a partir da re-
alização do treinamento, previsto para o início de novembro, 
os advogados deem preferência à petição inicial eletrônica. 

 Nesta quarta-feira, 26, a mobilização de advogados 
em prol do cadastramento e do peticionamento eletrônico foi 
realizada em Colatina, que recebeu sua primeira inicial eletrô-
nica no domingo, 23, às 18h49 - uma ação do tipo Previden-
ciária/Juizado, ajuizada pelo advogado Weslley Correa Carva-
lho, de Governador Lindemberg/ES.  
 Das 10 às 17 horas, servidores ficaram de plantão na 
vara colatinense, para cadastrar advogados e tirar dúvidas 
sobre o peticionamento com uso das ferramentas digitais. 
Foram convidados todos os advogados que atuam nos muni-
cípios abrangidos pela Subseção Judiciária: Colatina, Ecopo-

Mobilização



Justiça Federal promove sessão solene em homenagem à 
instalação da 1ª Turma Recursal capixaba, nesta sexta, 28

ranga, Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Mantenó-
polis, Águia Branca, Alto Rio Novo, São Gabriel da Palha, Vila 
Valério, São Domingos do Norte, Pancas, Governador Linden-
berg, Marilândia, Baixo Guandu e São Roque do Canaã.
 Embora o processo eletrônico tenha sido implantado 
na vara de Colatina em meados de 2010, o diretor de secreta-
ria Weslley Carvalho de Souza informa que 50% dos peticio-
namentos ainda são feitos em papel. “Uma quantidade muito 
grande”, na opinião dele e do supervisor Luciano Tarcisio Agri-
zzi Altoé. Segundo Luciano, um servidor chega a passar de três 
a quatro horas por dia digitalizando petições, tempo que po-
deria ser empregado em outras atividades. 
 Para os advogados, o uso da petição eletrônica tam-
bém traz inúmeras vantagens: é grátis, fácil, rápido, não preci-
sa ter certificação digital, evita o trânsito e permite o envio das 
petições de qualquer lugar, via internet.

Cadastramento
 Advogados e procuradores podem enviar peti-
ção inicial eletrônica para todas as subseções judiciárias 
capixabas – Vitória, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Li-
nhares, Colatina e São Mateus.  A única exigência é que 
tenham realizado previamente o cadastramento para 
atuar no processo eletrônico.     
 O cadastramento, o acompanhamento processu-
al e o envio de petições iniciais ou intercorrentes estão 
disponíveis no site www.jfes.jus.br, no “Portal Processu-
al”. 
 Atualmente, todas as varas federais capixabas, 
com exceção das criminais, atuam com o processo ele-
trônico. 

  A Justiça 
Federal do 
Espírito San-
to realiza na 
próxima sex-
ta-feira, 28, 
sessão solene 
em homena-
gem à insta-
lação da 1ª 
Turma Recur-
sal capixaba. 
 
 

 O evento será realizado às 14 horas, no auditório 
Juiz Federal Luiz Eduardo Pimenta Pereira (Av. Marechal 
Mascarenhas de Moraes, 1877, Monte Belo, Vitória).  
 Confirmaram presença o coordenador dos Juiza-
dos Especiais Federais na 2ª Região, desembargador fe-
deral Guilherme Calmon, representando a presidente do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, desembargadora 
federal Maria Helena Cisne; o vice-diretor geral do Cen-
tro Cultural Justiça Federal, desembargador federal José 
Ferreira Neves Neto; o diretor do foro da JFES (convocado 
para atuar junto à presidência do CNJ), juiz federal Fernan-
do Cesar Baptista de Mattos; a procuradora-chefe do Mi-
nistério Público Federal no Estado do ES, Nadja Machado 
Botelho; e o procurador-chefe da Fazenda Nacional, Rena-
to Mendes Souza Santos, dentre outras autoridades.

Nova estrutura
 A 1ª Turma Recursal é composta pelos juízes fede-
rais Boaventura João Andrade (presidente), Pablo Coelho 
Charles Gomes (membro efetivo), Bruno Dutra e Cristiane 
Conde Chmatalik (suplentes). 

 A nova composição atende à determinação da 
Lei nº 12.665, que criou a nova estrutura de cargos para 
juízes das Turmas Recursais e entrou em vigor em junho 
deste ano.  
 Resultado de uma iniciativa do Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF), a Lei nº 12.665 tem como objetivo estru-
turar as Turmas Recursais que estavam funcionando me-
diante exercício de função por parte dos juízes da primeira 
instância.  
 De acordo com o CJF, desde 
que foram criadas, em 2002, as turmas 
recursais de todo o país apresentaram 
um crescimento muito superior ao 
esperado em relação ao número de 
processos em tramitação, saltando de 
106.197 para 740.765 em 2011. Com a 
nova legislação, cada turma recursal 
será formada por três juízes federais, 
que serão titulares dos cargos de Juiz 
Federal de Turma Recursal dos Juiza-
dos Especiais Federais, e por um juiz 
suplente.

Pregão
 No dia 25 de julho, o Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região realizou o pregão de remoção para definir os 
magistrados que passam a compor a estrutura permanen-
te das unidades responsáveis por julgar os recursos contra 
as decisões dos Juizados Especiais Federais. Foram provi-
dos 14 cargos, sendo 12 para a Seção Judiciária do Rio de 
Janeiro e os demais para a do Espírito Santo. 
 A sessão de instalação das turmas recursais do 
Rio de Janeiro foi realizada no dia 21 de agosto.

 Com informações da Assessoria de Imprensa da JFRJ

Cristiane Conde

Pablo Gomes, Bruno Dutra e Boaventura João Andrade



Saúde suplementar é o novo desafio do 
fórum nacional da saúde*

 Instituído em abril de 2010, o Fórum Nacional da Saúde foi criado 
com o objetivo de monitorar e buscar soluções para o número crescente 
de demandas da área de saúde que chegam ao Judiciário. Coordenado 
pelo juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
Fernando Mattos, o Fórum da Saúde está ampliando sua atuação, pas-
sando a acompanhar também as questões da área de saúde suplemen-
tar. Nos próximos dias, será colocada em consulta pública uma minuta 
de resolução da ANS que é resultado direto das discussões travadas no 
Fórum. A minuta prevê que, em casos de negativa de cobertura, as ope-
radoras de saúde devem informar por correspondência ou por e-mail ao 
beneficiário os motivos da negativa, no prazo máximo de 48 horas. Além 

disso, o Fórum tem buscado uma aproximação com órgãos de defesa do consumidor para estudar medidas que deem 
mais proteção aos usuários dos planos de saúde. 
 Confira abaixo a entrevista com o coordenador do Fórum Nacional da Saúde, juiz Fernando Mattos:

Como estão os trabalhos do Fórum da Saúde hoje? 
Está havendo uma ampliação do Fórum?
 
 Quando o ministro Ayres Britto assumiu a presidência 
do CNJ, uma de suas determinações foi abrir o espectro do Fó-
rum da Saúde. Já havia uma recomendação para que o Fórum 
contemplasse, nos estados, não apenas magistrados com atua-
ção na parte de saúde pública, mas também juízes com atuação 
no sistema de saúde suplementar, que envolvem planos e ope-
radoras de saúde. Quando o ministro assumiu, ele determinou 
que essa nova composição fosse replicada no comitê nacional. 
Assumi a coordenação e passamos a contar também com juí-
zes da Fazenda Pública, juízes de varas cíveis e de juizados, que 
atuam na relação mais direta do usuário com o prestador do 
serviço. É importante registrar também o apoio da Comissão de 
Acesso à Justiça e à Cidadania, presidida pelo conselheiro Ney 
Freitas, aos trabalhos do Fórum da Saúde nessa nova fase.
 
E o que foi feito a partir dessas mudanças?
 
 A partir dessa nova composição, fizemos reuniões com 
as operadoras de saúde para identificar temas em que elas se-
jam mais demandadas. Procuramos verificar também os temas 
que geram mais processos para nós, juízes. A ideia era identificar 
matérias que já estejam pacificadas pelos tribunais e que pos-
sam ser implementadas diretamente pelas operadoras sem ne-
cessidade de uma intervenção do Poder Judiciário. Ao mesmo 
tempo, temos procurado outros órgãos que atuam na questão 
da saúde. A ANS e o Ministério da Saúde já participam. Procu-
ramos então a ANVISA, porque uma grande parte das questões 
envolve ações judiciais relacionadas à ANVISA, como a demo-
ra na concessão de registro de medicamentos. Acrescentamos 
também um juiz do trabalho porque temos constatado muitas 
questões relativas à jornada ou a acidentes de trabalho que 
geram benefícios previdenciários decorrentes de mau serviço 
prestado. Procuramos também o sistema nacional de defesa do 
consumidor, porque queremos trazer os órgãos de defesa do 
consumidor para dentro do Fórum. O trabalho e a experiência 
de todos têm sido fundamentais para os trabalhos do Fórum.

 
Uma reunião com os comitês estaduais foi feita em 
agosto. Quais foram os resultados dessa reunião?
 
 Para os juízes que já atuam na área da saúde pú-
blica, preparamos um manual e fizemos uma reunião para 
que houvesse uma interação maior dos comitês estaduais 
com o comitê nacional. Reativamos comitês, verificamos 
quais os que não estavam funcionando e pedimos que os 
tribunais reconstituam os comitês. Nessa reunião, apresen-
tamos a nova composição do Fórum, as novas ferramentas 
disponíveis para consulta, trocamos experiências e vimos 
que na área da saúde pública os comitês estaduais estão 
funcionando, os juízes estão engajados. Agora temos o 
desafio da saúde suplementar. Para lidar com esse desafio, 
estamos trazendo as operadoras de saúde, os juízes que 
atuam nessa área e o sistema de defesa do consumidor.
 
E o que está sendo preparado para os próximos 
meses?
 
 Estamos estudando algumas iniciativas com o 
sistema de defesa do consumidor, mas ainda não temos 
como dar detalhes. Além disso, teremos a realização das 
Jornadas de Direito da Saúde, que é um grande evento 
para o setor. Elas seriam realizadas ainda este ano, mas 
por problemas de agenda e como houve um convite para 
que o Brasil sedie as Jornadas Internacionais da Saúde, e 
queremos fazer os dois eventos juntos, houve o adiamen-
to.
 
Isso seria quando?
 
 Estamos apenas esperando chegar a formaliza-
ção do convite do Banco Mundial para levar a proposta 
da realização conjunta dos dois eventos ao conselheiro 
Ney Freitas, que preside a Comissão de Acesso à Justiça e 
à Cidadania e supervisiona o Fórum da Saúde, e aos mi-
nistros Carlos Ayres Britto e Joaquim Barbosa, já que os 
eventos devem acontecer no ano que vem.



 
Qual a perspectiva do Sr. para esses eventos? 

 O objetivo da Jornada não é que o juiz venha para 
ouvir palestras. Identificamos previamente 15 temas que 
devem entrar em discussão, tanto na área da saúde publica 
quanto na área da saúde suplementar. Esses temas devem 
gerar enunciados, a partir de uma discussão que é feita na 
própria Jornada. A jornada funciona com grupos de traba-
lho, a partir de temas definidos, em que os que participam 
do Fórum da Saúde vão tirar conclusões que servirão para a 
atuação cotidiana de cada magistrado.
 
O Sr. pode adiantar alguns desses temas?
 
 Isso ainda será definido, mas alguns dos temas que 
elencamos são: o efeito da decisão judicial sobre a política 
de saúde, a solidariedade prevista na constituição, os con-
tratos de saúde antigos e como se aplica o direito intertem-
poral, a cobertura nos casos de emergência e urgência, o 
fornecimento de próteses, órteses e endopróteses, e a co-
bertura de doenças e lesões preexistentes. Tudo isso é ob-
jeto de discussão dentro do Fórum e vai ser discutido nessa 
jornada também.
 
Outro grande desafio do Fórum é tentar reduzir a 
judicialização na área da saúde. Como isso pode 
ser feito?
 
 No caso da saúde pública, muitas vezes determina-
do medicamento é fornecido pelo SUS e um município, por 
alguma falha, não está comprando aquele medicamento e 
isso vira uma demanda judicial, por exemplo. Nesse caso, 
o juiz do comitê estadual, junto com a Defensoria Pública 
e o Ministério Público, verifica por que aquele medicamen-
to não está sendo fornecido e não está sendo comprado. 
O Ministério da Saúde também propôs que nós fizésse-
mos acordos de conciliação em áreas específicas, como em 
oncologia. Junto com as secretarias estaduais de saúde, o 

Ministério poderia identificar hospitais de referência em deter-
minados locais para o atendimento das pessoas que precisam 
desse atendimento.
 
E o que pode ser feito na área de saúde suplementar?
 
 Com as operadoras de saúde, estamos procurando 
identificar quem são os conciliadores de cada plano, para que 
o juiz que for decidir uma questão possa obter uma informação 
com a empresa. Uma ideia que surgiu das discussões do Fórum 
e que será adotada pela ANS é a edição de uma resolução para 
que os planos de saúde tenham de explicar o motivo de negar a 
cobertura. Queremos criar um canal em que o consumidor pos-
sa reclamar da negativa de cobertura e que nesse canal haja um 
registro do motivo alegado pela empresa para negar a cober-
tura. Dessa forma, a informação poderá ser levada ao juiz, caso 
haja questionamento judicial.
 
O Fórum tem números atualizados das demandas ju-
diciais na área da saúde?
 
 Estamos encaminhando para os tribunais, ainda essa 
semana, um ofício pedindo a atualização das informações até 
o final do primeiro semestre. A partir dessa resposta, teremos 
o número de ações envolvendo questões de saúde, no sistema 
público e no sistema privado, até junho de 2012.
 
Há um prazo para os tribunais responderem?

 Estamos pedindo que os tribunais respondam num 
prazo de 30 dias.
 
E quando será a próxima reunião do Fórum?

 Provavelmente no mês de outubro.

*Tatiane Freire
Agência CNJ de Notícias

 A presidente do TRF2, desembargadora federal Maria Helena Cisne, assinou no dia 13 de setembro edi-
tal de promoção para preenchimento, pelos critérios de merecimento e antiguidade, de vagas de juiz federal 
titular.
 
 Podem concorrer à promoção os juízes federais substitutos vitalícios em exercício na 2ª Região, sendo 
que, na promoção por merecimento, concorrerão apenas os integrantes da primeira quinta parte da lista de 
antiguidade dos juízes federais substitutos. Os pedidos de inscrição deverão ser dirigidos à Presidência do 
Tribunal no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da publicação do presente edital. Os Juízes promovidos 
em decorrência do presente edital somente poderão pleitear remoção após 01 (um) ano da publicação do 
respectivo ato.
 
 Leia, no www.trf2.jus.br, o edital, na íntegra.

TRF2 lança edital para promoção de juiz federal 
substituto pelos critérios de merecimento e antiguidade*

*ACOS - Assessoria de Comunicação Social do TRF2



Será realizado em outubro o XIV Leilão Unificado
 A Justiça Federal do Espírito Santo (JFES) promoverá em outubro seu XIV Leilão Unificado, no 
auditório ‘Juiz Federal Luiz Eduardo Pimenta Pereira’, localizado em sua sede, na Av. Marechal Masca-
renhas de Moraes, 1.877, Monte Belo, Vitória. A primeira praça será realizada no dia 9, às 13 horas, e a 
segunda, no dia 23, no mesmo horário. Serão leiloados imóveis em Jardim Camburi, uma cobertura 
na Praia da Costa, barco de pesca, além de terrenos, veículos como ambulâncias e retroescavadeira, 
e equipamentos de informática.  

 A listagem completa dos bens que irão a leilão está disponível no site da Justiça Federal capixaba – www.jfes.jus.
br, link ‘Transparência Pública’, ‘Leilões’.  Será uma boa oportunidade de adquirir bens de diversas naturezas por excelen-
tes preços. 
 Outras informações podem ser obtidas diretamente com os leiloeiros: 

 - Mauro Colodete – (27 ou 28) 9955 5000/ (28) 3542-3333
  Email: mauro@colodeteleiloes.com.br
 
- Hidirlene Duszeiko  (27) 0800-707-9272
  Email: atendimento@leiloesjudiciais.com.br  
  Site: www.leiloesjudiciais.com.br 

- Mauro Cesar Rocha – (27) 8116-8807 / 9982-8412 / 
3337-5000 - Email: mcesarrocha@terra.com.br 
 
- Luiz Carlos Lessa Junior – (27) 3315-5148 / 9984-2976
  Email:  contato@vixleiloes.com.br 
  Site: www.vixleiloes.com.br 

 Você também poderá se informar com a equipe do Núcleo de Apoio Judiciário da JFES, pelos telefones (27) 
3183-5073 ou (27) 3183-5162.  

 Representantes dos Núcleos de 
Tecnologia da Informação (NTI) e de Obras 
e Manutenção (NOM) visitaram no dia 18 o 
Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região 
(TRT-17), no centro de Vitória. O objetivo foi 
conhecer a sala-cofre do prédio – um espaço 
que abriga o Centro de Processamento de 
Dados (CPD) do órgão e dispõe de toda a es-
trutura necessária para sua segurança, como 
revestimento contra incêndio, inundações, 
explosões, além de alarmes, monitoramen-
to por câmera, monitoramento de ambien-
te (umidade, temperatura, etc), controle de 
acesso, sistema de detecção precoce de in-
cêndio, sistema de gás para impedir incên-
dio, além de um sistema de climatização de 
precisão que permite economia de energia.  
 De acordo com o diretor do NTI, 
Thiago Gegenheimer Bremenkamp, a visita 
é parte de um estudo que vem sendo feito 
pela Seção Judiciária do Espírito Santo para 
contratar uma sala-cofre para a Seccional. 
 “É um esforço para tornar o CPD 
mais imune a paralisações por fatores exter-
nos. Queremos atingir um nível de redun-
dância em todas as etapas de funcionamen-
to do CPD, abrangendo o fornecimento de 
energia (com geradores e nobreaks redun-
dantes), ar condicionado redundante, entre 
outros. Ou seja, a ideia é duplicar os equipa-
mentos, de forma que se um falhar o outro 
assume”, explica o diretor. 

Técnicos da JFES visitam 
sala-cofre do TRT-17



“Aves do Espírito Santo” em exposição na Justiça Federal, em Vitória
 A Justiça Federal e o seu Centro Cultural, no Espírito 
Santo, convidam para a exposição fotográfica “Aves do Espí-
rito Santo”, que será aberta na próxima segunda-feira, 1º de 
outubro, dentro da programação em homenagem ao Dia do 
Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro.
 As fotos são do servidor Fabricio Vasconcelos Costa, 
supervisor da Seção de Redes de Computadores da Seccional.
 Na mostra, que vai até o dia 25, no foyer do auditório 
do prédio sede, em Vitória, Fabricio expõe as belezas que viu 
durante suas incursões pelo Estado, visitando as matas que 
ainda existem em solo capixaba. De acordo com o servidor, 
“esse trabalho visa despertar, pela beleza do que a natureza 
abriga, uma nova consciência ecológica e preservacionista”.
 Em novembro, o trabalho também será exposto na 
Reserva Natural da Vale, em Linhares.

Servidores e terceirizados visitam empresa responsável pelo 
aterro sanitário da Grande Vitória

 Na sexta-feira, 21, a Justiça Federal do Espírito San-
to promoveu duas visitas à empresa Marca Ambiental, res-
ponsável pelo aterro sanitário da região metropolitana da 
Grande Vitória e incubadora de indústrias de reciclagem. 
 A visita, que fez parte do Projeto de Implantação 
da Coleta Seletiva na sede da JFES, teve uma edição matu-
tina, das 9h às 11h, com a participação dos terceirizados da 
empresa Uni-Rio, encarregados da limpeza e conservação 
do prédio, e outra versão vespertina, das 14 às 16h, com a 
participação de servidores da Justiça Federal. 
 Os grupos foram recebidos pela gerente de Co-
municação e Imagem da Marca Ambiental, Mirela Chiapani 
Souto, e pela estagiária de Engenharia Ambiental, Juliana 
Tackla. 
 Os participantes foram recebidos no auditório da 
recepção, onde, foi mostrado um vídeo institucional sobre 
a empresa, abordando, também, a necessidade da destina-
ção adequada do lixo produzido diariamente nas grandes 
cidades. 
 Após o vídeo, Mirela fez uma breve palestra 
conscientizando sobre a importância da Coleta Seletiva, 
destacando como ainda é pequena a quantidade de lixo 
reciclado atualmente. “Enquanto que na Europa 45% do 
lixo é reaproveitado, o índice de reaproveitamento no Bra-

Conscientização
 No retorno, os participantes concluíram que foi 
uma visita muito proveitosa para todos, “à medida que 
acrescentou valores, informação e motivação para o 
projeto da coleta seletiva da SJES e também para nossas 
vidas particulares e em sociedade”, declarou o servidor 
Sérgio Pereira de Oliveira e Souza, responsável pelo Es-
critório de Projetos da Seccional. 

Na rota da coleta seletiva
 No dia 18, a Direção do Foro da JFES assinou um 
Termo de Compromisso com a Prefeitura Municipal de 
Vitória (PMV) para o início da Coleta Seletiva no prédio 
sede, em Vitória. Com vigência de dois anos, o docu-
mento tem por finalidade o recolhimento de materiais 
reaproveitáveis provenientes da JFES por parte da Coleta 
Seletiva Municipal, sem qualquer encargo financeiro.  
 Os próximos passos para a implantação da Cole-
ta Seletiva na Seccional serão a adesivação das lixeiras de 
lixo seco e de lixo úmido já disponíveis, até a entrega defi-
nitiva das lixeiras e adesivos contratados, e a campanha de 
conscientização, com visitas a todos os setores da sede. 
 Após essas etapas, será iniciada a coleta propria-
mente dita. Os usuários da Justiça também devem ficar 
atentos!

sil é de apenas 3%”, alertou, destacando, contudo, que 
está otimista que as coisas melhorem, tendo em vista 
algumas ações que vêm sendo implantadas, como a Lei 
Nacional dos Resíduos Sólidos, que obriga os municípios 
a eliminar os lixões até 2014.  
 Em seguida, os visitantes conheceram as insta-
lações da empresa, sendo acompanhados pela estagiária 
Juliana, que mostrou a fábrica de fibras de coco recicla-
do, a usina de reciclagem de óleo de fritura, a termoelé-
trica, uma célula do aterro sanitário e a fábrica de recicla-
gem de sacolas plásticas, que produz novas sacolas ou 
resíduos de polímero para outras indústrias.



Alunos da Univix participam do projeto “Justiça Federal, muito prazer”

 A Justiça Federal do Espírito Santo recebeu, em sua sede em Vitória, no dia 19, mais uma turma de 
estudantes. Desta vez, foram alunos do 2º período do curso de Direito da Univix.  
 O evento contou com as boas-vindas do coordenador de cursos da JFES, juiz federal Alceu Maurício 
Junior , e com palestras sobre o Poder Judiciário, sobre como funciona o processo eletrônico e como fazer 
para estagiar na Seção Judiciária. 
 As palestras foram ministradas pelas diretoras do Núcleo de Comunicação Social e Relações Públi-
cas (NCS), Ana Paola Dessaune Carlos Vidal, e do 2º Juizado Especial Federal, Neidy Aparecida Emerick Tor-

rezani, e pelos supervisores das Seções de Desenvolvimento 
de Pessoas (Sedpe/NGP), Ronnie Francis Rangel Mariano; de 
Distribuição Cível e Criminal (Sedic/NDI), Renata Simon Fer-
nandes, e de Distribuição dos JEFs e Execução Fiscal (Sedijef/
NDI), Silvana Lúcia Braselina Rodrigues.
 Os alunos também visitaram as seções de Distribuição, o 2º Juizado Especial Fe-
deral e a Biblioteca, e receberam cartilhas e informativos.
 O professor da Univix, Felipe Arady Miranda, agradeceu toda a atenção e disse 
que “só houve elogios” por parte da turma. E já agendou nova visita para o dia 20 de no-
vembro.  
 A visita faz parte do projeto “Justiça Federal, muito prazer”, que tem como objeti-

vo aproximar cada vez mais a Justiça da sociedade. O projeto já atendeu alunos das faculdades UVV e Estácio de Sá e também estudantes 
do ensino médio do IFES/Santa Teresa. Para se inscrever, a instituição de ensino deve fazer contato pelo e-mail ncs@jfes.jus.br.

Alceu Maurício Jr

 Dez mil pessoas é muita gente. Cerca de metade dos 2.498 
municípios brasileiros tem populações menores que isso, segundo 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na ver-
dade, com esse número dá até para fazer um país: Tuvalu, na Oce-
ania, Estado independente desde 1978, tem capital (Vaiaku), parla-
mento e primeiro ministro, e pouco mais de 12 mil habitantes, de 
acordo com estimativa de 2009. 
 Dez mil é também o número de audiências realizadas até 
hoje, desde que, em outubro de 2006, a Justiça Federal da Segunda 
Região efetuou seu primeiro mutirão para promover o entendimen-
to entre as partes e, assim, resolver mais depressa os processos judi-
ciais. A audiência que consolidou esse importante marco aconteceu 
na quarta-feira, 19 de setembro, durante o mutirão que durou uma 
semana e teve na pauta cerca 800 processos ajuizados por funcio-
nários públicos federais contra a União, questionando critérios de 
concessão de gratificações de desempenho, as chamadas G-Data. 
 Na ocasião, estavam presentes para acompanhar a décima 
milésima audiência, entre outras autoridades, o diretor do Núcleo 
Permanente de Solução de Conflitos da Segunda Região (NPSC2), 
desembargador federal Guilherme Calmon, e o diretor da Seção Ju-
diciária do Rio de Janeiro, juiz federal Marcelo Leonardo Tavares. As 
reuniões entre autores e réus foram realizadas no prédio da primeira 
instância da Justiça Federal, que fica na Avenida Rio Branco, 241, Ci-
nelândia.
 O NPSC2 foi criado como um setor do Tribunal Regional 
Federal da Segunda Região (TRF2, que abrange o Rio de Janeiro e 
o Espírito Santo) pela Resolução 15, de abril de 2011, da presidente 
do Tribunal, desembargadora federal Maria Helena Cisne. No mes-
mo ano, em junho, foi instalado o Centro de Solução de Conflitos e 
Cidadania (Cescon), em Vitória, e, em agosto, entrou em operação o 
Centro de Solução de Conflitos (Cesol), com o objetivo de cuidar da 
organização e execução locais dos esforços concentrados voltados 
para a conciliação. 
 Depois da confiança do cidadão, que tem aderido em peso 
à iniciativa do TRF2, o componente mais importante para o sucesso 
dos mutirões é a parceria que a instituição consolidou com várias en-
tidades vinculadas ao governo. Na Justiça Federal tramitam as cau-
sas que têm como parte a União, seus órgãos, fundações e empresas 

Justiça Federal da Segunda Região comemora 10 mil audiências de conciliação*
públicas. E várias delas têm apoiado o trabalho capitaneado pelo 
NPSC2, participando ativamente das audiências de conciliação 
que são sempre temáticas. Ou seja, quando o núcleo respon-
sável pelas atividades de conciliação fecha um cronograma de 
audiências sobre processos referentes ao Sistema Financeiro da 
Habitação, certamente o faz porque a Caixa Econômica Federal 
está disposta a negociar com os mutuários que têm ações con-
tra o banco público federal. E o mesmo acontece quando, por 
exemplo, o assunto é previdenciário, ou quando trata de proble-
mas com os correios, para citar só mais duas hipóteses, nas quais 
o trabalho torna-se possível graças à associação com o Instituto 
Nacional da Previdência Social (INSS) e a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (EBCT).
 Para ter seu processo incluído na agenda das audiên-
cias de conciliação da Justiça Federal da Segunda Região, o cida-
dão só precisa enviar um e-mail para o NPSC2 (conciliar@trf2.jus.
br), manifestando o seu interesse e informando nome completo, 
CPF, o número dos autos e a matéria a que eles se referem (direi-
to previdenciário, SFH, FGTS etc.). A participação no projeto não 
tem qualquer custo para as partes. 
 O NPSC2 mantém um portal na página do TRF2 na in-
ternet, com dados atualizados sobre a agenda e os resultados 
dos mutirões de conciliação que efetua. Anote: http://www.trf2.
jus.br/conciliacao/index.html.
 
Mensagem
 
 A juíza federal Marcella Nova Brandão, auxiliar do 
NPSC2, fez questão de enviar uma mensagem a todos os envol-
vidos que garantiram a realização dessas 10.000 audiências de 
conciliação.  “O projeto não seria uma prática permanente se não 
fosse a confiança dos colegas da 2ª Região. O Núcleo por meio 
de seus Centros de Conciliação no Rio e no Espírito Santo agra-
dece a todos os juízes federais, servidores e colaboradores da 
Justiça Federal que são responsáveis pelo alcance dessas 10.000 
audiências, que traduzem uma nova cultura de consenso nos li-
tígios com a administração pública”, assegurou a magistrada.

ACOS/TRF2 e NCS/JFES
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Via Legal: Estudante que fez supletivo pode ser beneficiado por política de cota*

 Na edição desta semana, o programa Via Legal apresenta duas reportagens sobre educação. Uma delas trata 
das limitações envolvendo o sistema de cotas. Já a outra, traz a briga de universitários para estudar no exterior. Juliano 
Domingues contou a trajetória de um aluno de Comunicação Social que foi barrado no programa Ciências sem Fronteiras 
do governo federal.  Ele só conseguiu confirmar a viagem para a Itália, onde fará intercâmbio, 
depois de recorrer à Justiça Federal. 
 Viviane Rosa repercute a decisão judicial que obrigou uma universidade de Minas 
Gerais a aceitar a matrícula de um estudante que concluiu o ensino médio pelo modelo suple-
tivo. Pelas regras previstas na política de cotas adotada pela instituição, apenas quem estudou 
no sistema regular tem direito à vaga. O aluno recorreu e conseguiu ter o nome incluído entre 
os aprovados.  
 Direto de São Paulo, tem um movimento que pode reduzir a quantidade de ações 
de cobrança. Com o aval da Justiça, conselhos de classe investem na conciliação para acertar as contas com profissionais 
inadimplentes. No caso dos corretores de imóveis, a estimativa é que 30% do total de associados estejam com a anuidade 
atrasada. Os acordos incluem a redução dos juros e o parcelamento das cotas. A reportagem é de Erica Resende.  
 Apesar da desativação, o aterro sanitário de Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, continua sendo motivo de preo-
cupação ambiental. Denise Moraes esteve no local para detalhar uma denúncia que chegou aos tribunais. A suspeita é que 
falhas na manutenção do espaço estejam permitindo que restos de materiais orgânicos e até poluentes sejam liberados 
diretamente na natureza.  
 Nara Sarmento mostra o projeto destinado a salvar baleias francas que todos os anos visitam a costa catarinense. 
Os animais já estiveram ameaçados de extinção e hoje são monitorados por integrantes de uma Organização não Gover-
namental. O problema é que a ONG cometeu erros na hora de prestar contas dos recursos recebidos de uma empresa 
pública e, por isso, teve o patrocínio suspenso. Uma ordem judicial manteve a iniciativa. 
 O Via Legal é exibido nas TVs Cultura, Justiça, Brasil, além de outras 25 emissoras regionais. Confira os horários de 
exibição e assista também pela internet. www.vialegal.cjf.jus.br ou www.programavialegal.blogspot.com   

TV Cultura
29 de setembro - sábado 07h

TV Brasil (Brasília - canal 02)
30 de setembro - domingo 6h

*Equipe Via Legal

 O presidente do Conselho da Justiça Federal (CJF), ministro Felix Fischer, liberou aos tribunais regionais federais (TRFs) 
limites financeiros no valor de R$ 571.699.243,52 relativos às requisições de pequeno valor (RPVs) autuadas em agosto de 2012. 
O depósito na conta dos beneficiários é feito de acordo com cronogramas de cada TRF.
 Do total geral, R$ 385.478.846 correspondem a processos previdenciários – revisões de aposentadorias, pensões e 
outros benefícios –, que somam um total de 51.611 mil ações, beneficiando, em todo o país, 56.722 mil pessoas.

RPVs a serem pagas em cada Região da Justiça Federal:

TRF da 1ª Região (sede em Brasília-DF, abrangendo os estados de MG, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO, AP)
Geral: R$ 187.891.188,00 - Previdenciárias: R$ 136.633.283,31 – 16.181 pessoas beneficiadas, em 15.178 ações

TRF da 2ª Região (sede no Rio de Janeiro-RJ, abrangendo também o ES)
Geral: R$ 76.224.537,57 - Previdenciárias: R$ 24.176.178,24 – 2.231 pessoas beneficiadas, em 2.231 ações

TRF da 3ª Região (sede em São Paulo-SP, abrangendo também o MS)
Geral: R$ 90.403.371,66 - Previdenciárias: R$ 72.791.287,03 – 7.817 pessoas beneficiadas, em 7.078 ações

TRF da 4ª Região (sede em Porto Alegre-RS, abrangendo os estados do PR e SC)
Geral: R$ 136.202.839,79 - Previdenciárias: R$ 104.059.259,68 – 20.434 pessoas beneficiadas, em 19.173 ações

TRF da 5ª Região (sede em Recife-PE, abrangendo os estados do CE, AL, SE, RN e PB)
Geral: R$ 80.977.306,50 - Previdenciárias: R$ 47.818.837,74 – 10.059 pessoas beneficiadas, em 7.951 ações

CJF libera R$ 571 milhões em RPVs*

*Assessocia de Comunicação Social do CJF


