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JFES instala 2ª Turma Recursal na terça-feira, 26 

A Justiça Federal realiza, no próximo dia 26, solenidade de ins-
talação da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Es-
pírito Santo. A cerimônia terá início às 16 horas, no auditório “Juiz 
Federal Luiz Eduardo Pimenta Pereira”, localizado na sede da JFES, 
Fórum desembargador Federal Romário Rangel, em Vitória. Estão 
confirmadas as presenças da presidente do Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região, desembargadora federal Maria Helena Cisne, e do co-
ordenador dos juizados especiais federais da 2ª Região, desembarga-
dor federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, do diretor do foro 
da JFES, juiz federal Fernando Cesar Baptista de Mattos, dentre outras 
autoridades. 

A 1ª Turma Recursal capixaba – concebida após a Lei 12.665, 
de junho de 2012, que criou a estrutura permanente para as Turmas 
Recursais – foi estruturada em agosto do ano passado, composta pe-
los juízes federais Boaventura João Andrade (presidente) e Pablo Co-
elho Charles Gomes. No mesmo mês foram designados a juíza federal 
Cristiane Conde Chmatalik, para atuar como suplente, e Bruno Dutra, 
como terceiro relator. Em 28 de setembro foi realizada sessão solene 
em homenagem à instalação da Turma - momento considerado histórico, por ter sido o primeiro julgamento 
das turmas recursais permanentes de todo o país.

As turmas recursais julgam os recursos das sentenças proferidas nos Juizados Especiais Federais e funcio-
nam no Brasil há 11 anos. Antes da Lei 12.665/2012, elas atuavam mediante exercício de função por parte dos 
juízes da primeira instância. A lei, sancionada no ano passado, veio para estruturá-las, criando cargos perma-
nentes de juízes para sua composição.  

De acordo com o Conselho da Justiça Federal (CJF), desde que foram criadas, em 2002, as turmas recur-
sais apresentaram um crescimento muito superior ao esperado em relação ao número de processos em trami-
tação, saltando de 106.197 para 740.765 em 2011. Com a nova legislação, cada turma recursal deve ser formada 
por três juízes federais, titulares dos cargos de Juiz Federal de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, 
e por um juiz suplente.

Juízes que atuaram na Turma Recursal no Espírito Santo antes da Lei 12.665/2012

Alceu Maurício Junior
Alexandre Miguel

Américo Bedê Freire Júnior
Boaventura João Andrade

Bruno Dutra
Cristiane Conde Chmatalik

Eloá Alves Ferreira 
Enara de Oliveira Olímpio Ramos Pinto

Fernando Cesar Baptista de Mattos
José Eduardo do Nascimento

José Ferreira Neves Neto

Luiz Antônio Soares
Macário Ramos Júdice Neto

Maria Cláudia de Garcia Paula Allemand
Osair Victor de Oliveira Júnior
Pablo Coelho Charles Gomes 

Ricarlos Almagro Vitoriano Cunhal
Rogerio Moreira Alves
Ronald Krüger Rodor

Stelly Gomes Leal Cruz Pacheco
Wilson José Witzel

Virgínia Procópio Oliveira Silva

A presidente do TRF2, des. fed. Maria Helena 
Cisne, confirmou presença na solenidade. Na foto, 

com o diretor do foro da JFES, juiz federal 
Fernando Mattos



Mutirão de danos morais alcança 68,5% de acordos
A Justiça Federal do Espírito Santo (JFES), por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cida-

dania (Cescon), realizou nesta semana mais um mutirão de audiências de conciliação em Vitória. De segunda a 
quinta-feira, foram realizadas 130 audiências envolvendo ações de danos morais contra a Caixa Econômica Fe-
deral que tramitam no 1º e no 2º Juizado Especial Federal (JEF).  Em 87 delas as partes fizeram acordo (68,5%). 
O valor dos acordos chegou a um total de R$154.003,96. 

Atuaram nas audiências a juíza federal Cristiane Conde Chmatalik (coordenadora do Cescon e titular do 
2º JEF) e os juízes federais Bruno Dutra (Vara Federal de Serra) e Paulo Gonçalves de Oliveira Filho (1º JEF), além 
de servidores que trabalharam como conciliadores.

Vinculado ao Núcleo de Apoio Judiciário (NAJ), o Cescon atua em parceria com o Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NPSC) da 2ª Região, que tem sede no Rio de Janeiro.

Sandra Regina do Nascimento, 47 anos, recepcionista de 
um consultório de psicologia, entrou na Justiça contra a Caixa 
em razão de cobrança abusiva, mas acabou resolvendo mais um 
problema no mutirão: uma dívida de cartão de crédito que ro-
lava há três anos. “Eu pagava o valor mínimo da fatura e nunca 
conseguia quitar a dívida”, explica Sandra. Ao vir para a audiên-
cia de conciliação, não só conseguiu ser indenizada pelo dano 
moral, como obteve um bom acordo para quitar o cartão. “Gra-
ças a Deus”, comemorou.

A recepcionista ressaltou que o acordo superou suas ex-
pectativas. “Vim aqui hoje pensando que ouviria uma proposta, 
mas não imaginava que resolveria meu problema de uma forma tão maravilhosa. Como disse a Dra. Andrezza 
(sua advogada), é menos um problema na minha cabeça”, enfatizou. 

Sandra agradeceu “ao pessoal da Caixa, à sua advogada Andrezza Suela, e à Justiça Federal pela inicia-
tiva”. Em sua audiência atuaram, pela Justiça, a juíza federal Cristiane Conde Chmatalik e o servidor Douglas 
Admiral Louzada (conciliador). Pela Caixa, o advogado Alessandro Paixão e o preposto Marcos Marchesini. 

RESULTADO MUTIRÃO - 18 a 21/03-13
Com acordo 87
Sem Acordo 40
Suspensão 0
Redesignação 3
Não Realizadas 33
Valor acordo (TOTAL) R$154.003,96

Depoimento

Sandra Nascimento e a advogada Andrezza Suela

Paralisação dos sistemas da JFES neste fim de semana
Em função de serviços de manutenção a serem realizados no quadro elétrico que energiza o Data Center 

da sede da Justiça Federal do Espírito Santo, o portal www.jfes.jus.br estará fora do ar entre as 8h deste sá-
bado, dia 23, até as 19h de domingo, dia 24. Ou seja, neste período, não poderão ser acessados os serviços 
eletrônicos de consulta processual, processo eletrônico, emissão de certidão, e-mail, entre outros.

As audiências foram realizadas no 3º andar da sede da 
JFES, em Vitória, em espaço destinado exclusivamente 
aos mutirões



Ronald Krüger Rodor vai coordenar comissão 
de memória institucional na JFES 

Em portaria divulgada no último dia 20, no Diário Eletrônico da Justi-
ça Federal da 2ª Região (e-DJF2R), a presidente do Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região, desembargadora federal Maria Helena Cisne, alterou a com-
posição da Comissão de Implementação e Desenvolvimento do Programa 
de Memória Institucional da Justiça Federal da 2ª Região, constituída pela 
Portaria nº 803/PRES, de 12.11.2002. 

O juiz federal Ronald Krüger Rodor (foto), titular da 2ª Vara Federal 
Criminal de Vitória, passa a exercer o cargo de coordenador da comissão na 
Seção Judiciária do Espírito Santo. 

Ano passado, juntamente com o juiz federal Américo Bedê Freire Ju-
nior, o magistrado foi designado pelo diretor do foro da JFES, Fernando Ce-
sar Baptista de Mattos, para realizar levantamento histórico da Justiça Fe-
deral do Espírito Santo, bem como de seus magistrados.  A ampla pesquisa 
será transformada num livro, com lançamento previsto para este ano. 

A comissão também é composta pelo desembargador federal Abel 
Fernandes Gomes, pelo juiz federal Carlos Guilherme Francovich Lugones 
(presidente), e pelas servidoras Patrícia Reis Longhi (secretária), Lenora de Beaurepaire da Silva Schwaitzer, Car-
mem Lucia de Castro, Marieta Marks Löw e Regina Helena da Conceição Reis, todas lotadas no Rio de Janeiro. 

Portaria Nº TRF2-PTP-2013/00183, de 18 de março de 2013.

Serraria de Pancas deve abster-se de atividade 
extrativa ou que beneficie madeira nativa

A Justiça Federal em Colatina determinou que a Serraria Colô-
nia Ltda., localizada no distrito de Laginha, zona rural do município de 
Pancas, noroeste do Espírito Santo, “abstenha-se da prática de qualquer 
atividade extrativa, enquanto não obtiver as devidas autorizações e li-
cenças ambientais emitidas pelas entidades competentes”.  

A sentença foi proferida no dia 19 de março, pelo juiz federal na 
titularidade da Vara Federal de Colatina, Guilherme Alves dos Santos 
(foto), que determinou ainda a extinção da Ação Civil Pública movida 
pelo Ministério Público Federal contra a empresa. 

A serraria foi acusada de extração ilegal de madeira na unidade 
de conservação Monumento Natural dos Pontões Capixabas, situado 
entre os municípios de Pancas e Águia Branca.

 

Rompendo paradigmas
 
O magistrado destaca na sentença a mudança de paradigma das questões ambientais  a partir da Consti-

tuição da República de 1988: “saímos de um estado de miserabilidade ecológica, albergado pelos constituintes 
anteriores, para um estado de opulência ecológica constitucional”. 

“A norma fundamental é clara no sentido de que todos têm direito a um ambiente saudável, equilibrado.  
E mais: o considerou como um bem de uso comum do povo, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo.” 

O Monumento Natural dos Pontões Capixabas, que até maio de 2008 era o Parque Nacional dos Pontões 
Capixabas, encontra-se no rol das unidades de proteção integral, “cujo objetivo básico, de acordo com o art. 7º, 
§1º, da Lei Federal 9.985/00, é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 
naturais, com exceção dos casos previstos em lei”.

A Serraria Colônia, por sua vez, “ao não possuir as licenças cabíveis, não poderia (...) ter exercido (e nem 
continuar/voltar a exercer) suas atividades empresariais onde está instalada, sob pena de frontal violação às 



normas protetivas ambientais”, afirma o juiz na sentença. 
Além da empresa ter sido flagrada “com significativa quantidade de madeira proveniente da região pro-

tegida”, “a simples instalação e operação de uma serraria no entorno do Monumento Nacional, por si só, já é 
proibida, independentemente da natureza da madeira ali processada”, considerou o magistrado.

 
Processo nº 0000257-67.2011.4.02.5005 (2011.50.05.000257-5)

Corregedoria da 2ª Região institui grupo de trabalho para 
aprimorar indicadores de classificação de desempenho dos juízos

O corregedor-regional da Justiça Federal da 2ª Região, desembargador federal André Fontes, insti-
tuiu, em portaria divulgada no dia 20 de março, no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região (e-
-DJF2R), grupo de trabalho para aprimorar os indicadores de classificação de desempenho dos juízos. 

O grupo de trabalho é composto por juízes e diretores de secretaria de varas cíveis, criminais, de 
execução fiscal e juizados especiais federais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.  Pela seccional capixaba, 
participam as juízas federais Maria Cláudia de Garcia Paula Allemand e Enara de Oliveira Olimpio Ramos 
Pinto, titulares respectivamente da 5ª e da 2ª varas federais cíveis de Vitória.

 Veja abaixo a lista completa:

Varas Cíveis da Capital-RJ
Maria Amelia Almeida Senos de Carvalho
Sandra Meirim Chalu Barbosa de Campos

Helena Elias Pinto
Gustavo Arruda Macedo

Francisco Jose de Barros do Souto
Kelly Meire Peixoto Menezes

Bianca Fisciletti Vallone
Joaquim Inacio de Abreu Valente

 Varas Criminais da Capital-RJ
Marcello Ferreira de Souza Granado

Fabricio Antonio Soares
Erik Navarro Wolkart
Gilson David Campos

Vera Lucia de Azevedo Branco Kazniakowski

Portaria Nº TRF2-PTC-2013/00123, de 14 de março de 2013.

Varas de Execução Fiscal da Capital-RJ
Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva

Manoel Rolim Campbell Penna
Julio Emilio Abranches Mansur

Adriana Barretto de Carvalho Rizzotto
Vladimir Santos Vitovsky

 
Juizados Especiais Federais-RJ

Paula Patricia Provedel Mello Nogueira
 

Varas Federais do Interior-RJ
Erico Teixeira Vinhosa Pinto

Osair Victor de Oliveira Junior
Bruno Gomes de Sousa

 
Varas Federais do Espírito Santo

Maria Cláudia de Garcia Paula Allemand
Enara de Oliveira Olímpio Ramos Pinto

 

XIV Concurso para Juiz Federal Substituto da 2ª Região: divulgado resultado dos 
recursos da complementação das inscrições preliminares*

O presidente da Comissão Organizadora e Examinadora do XIV Concurso para Juiz Federal Substituto da 2ª 
Região, desembargador federal Guilherme Couto de Castro, assinou no dia 19 de março, Comunicado, que  torna 
público o resultado dos recursos da complementação das inscrições preliminares.

Veja o comunicado no www.trf2.jus.br. *Assessoria de Comunicação Social do TRF2



JFES abre dia 1º de abril inscrições 
para estágio na VF-Colatina 

A Justiça Federal do Espírito Santo abrirá, a partir do 
dia 1º de abril, inscrições do processo seletivo para es-
tágio na Vara Federal de Colatina. O concurso destina-
-se ao preenchimento de uma vaga e formação de ca-
dastro de reserva para estagiários do Juizado Especial 
Federal. 

A jornada de estágio será de 20 horas semanais, sen-
do quatro horas diárias, dentro do horário entre 12 e 
19h, observado o turno escolar do estagiário. O requisi-
to para participação no programa de estágio é cursar, à 
época da admissão, entre o 5º e o 9º períodos de Direito 
em uma faculdade conveniada (Unesc). 

O ingresso de candidato proveniente de faculdade 
cujo convênio tenha expirado ficará condicionado à 
regularização/continuidade do contrato entre a Justiça 
Federal e a instituição. 

O estagiário terá direito a uma bolsa mensal no va-
lor atual de R$ 660,00 e auxílio-transporte mensal de 
R$ 103,40. A seleção será feita pelo coeficiente de ren-
dimento escolar do estudante, mediante apresentação 
do histórico escolar ou extrato de notas, entre os dias 
1º e 10 de abril de 2013, na secretaria da Vara Federal 
de Colatina, localizada 
na Rua Santa Maria, 
46 – Edifício Desolina 
Salvador, centro, Co-
latina/ES, telefone (27) 
2101-7600, entre 12 e 
17 horas. 

As inscrições de-
verão ser realizadas 
mediante o preenchi-
mento do formulário 
padronizado de inscrição através do site www.jfes.jus.
br, ou através do formulário disponível aqui.

Veja o edital no www.jfes.jus.br.

Inspeção anual 
da 1ª VF-Cachoeiro 

é antecipada para maio

A inspeção anual da 1ª Vara Federal de Ca-
choeiro de Itapemirim, programada para o pe-
ríodo de 17 a 21 de junho, foi antecipada para 
maio, entre os dias 20 e 24. 

Exposição de Lucy Dall’Orto fica 
até 18 de abril na sede da JFES

O Centro Cultural Justiça Federal (CCJF), por meio 
de seu núcleo capixaba, inaugurou no último dia 15 a 
exposição da artista plástica Lucy Dall’Orto: “Assim é se 
assim lhe parece ser II – o conteúdo e o contexto inseri-
dos na forma geométrica”.  

Formada em Letras e em Artes Plásticas na Ufes, 
com especialização em Modernismo Brasileiro, Lucy 
Dall’Orto faz parte da NAPA – National Acrilic Painters 
Association, Inglaterra. Em seu currículo, constam ex-
posições individuais no Brasil e no exterior, além de 
prêmios e menções honrosas. 

A artista usa a tinta acrílica, com técnica mista, em 
obras que possuem como base os elementos geomé-
tricos. Segundo ela, a pesquisa, os materiais utilizados 
e o processo criativo, constituem a parte mais valiosa 
de sua obra, “porque é nessa construção que surge a 
cor e a forma”.  

Para Lucy, “o que importa não é a imagem formada, 
mas sim as descobertas do percurso, que precedem o 
resultado final”.  

A exposição ficará até o dia 18 de abril, no foyer da 
sede da Justiça Federal, localizada na Av. Marechal Mas-
carenhas de Moraes, 1877, Monte Belo, Vitória.

Vale conferir!
Mais informações: nccjf@jfes.jus.br. 

Expediente na Justiça Federal 
na Semana Santa 

De acordo com a Lei nº 5.010/1966, que organiza 
a Justiça Federal de Primeira Instân-
cia e dá outras providências, além 
dos fixados em lei, são feriados na 
Justiça Federal e nos Tribunais Su-
periores “os dias da Semana Santa 
compreendidos entre a quarta-feira 
e o Domingo de Páscoa.” (Art. 62, II).



TRF2: Espanhol preso em flagrante por uso 
de documentos falsos será monitorado por 

tornozeleira eletrônica*
A Segunda Turma Especializada do TRF2, por maioria, concedeu parcialmente o pedido de Habeas Cor-

pus apresentado por um espanhol, preso em flagrante no Rio de Janeiro no início deste ano por falsificação 
de documentos. De acordo com a decisão do Tribunal, a 10ª Vara Federal do Rio - que havia decretado a prisão 
preventiva do espanhol - deverá substituir a pena de prisão pelo monitoramento através do uso de tornozelei-
ra eletrônica. 

O acusado, foragido da Espanha desde 1991, responde ação penal em seu país. Ele é acusado pelas auto-
ridades espanholas de participar de atividades terroristas em 1988. 

De acordo com o processo, o acusado foi preso pela Polícia Federal em flagrante delito após apresentar 
Registro Nacional de Estrangeiro falso às autoridades policiais. Além disso, ficou demonstrado nos autos que o 
espanhol ingressou de forma irregular no território nacional, além de constar do rol de perseguidos da Inter-
pol. Por fim, documentos indicam ser ele militante foragido da organização separatista basca ETA e responsável 
por atentados terroristas na Espanha.

Em suas alegações, J.G. afirmou que reside no Brasil com sua companheira e filha desde 1996, e que, no 
início de sua juventude, ainda em seu país de origem, apoiava um movimento político que buscava tornar in-
dependente a região Basca (localizada no norte da Espanha e no Sudoeste da França), sendo integrante do par-
tido político "Herri Batasuna", e, que, por este motivo, "foi detido e torturado por duas vezes, razão pela, qual, 
preocupado com sua integridade física e de seus familiares e amigos, foi obrigado a adotar uma identidade em 
nome de 'Aitor Julian Arechaga Echeverria' para deixar a Espanha e se estabelecer no Brasil com o propósito de 
começar uma vida nova". 

Para a juíza federal convocada Cláudia Neiva, o juízo de primeiro grau teria demonstrado, de forma con-
creta e pormenorizada, os motivos que justificariam a decretação da prisão. Para a magistrada, se verifica "ame-
aça à aplicação da lei penal por em liberdade pessoa que viveu no país por mais de dezesseis anos com uma 
identidade falsa que vem usando frequentemente, que pode vir a empreender fuga da Justiça Brasileira", afir-
mou.

 Já o desembargador federal Messod Azulay, após pedir vistas para analisar o caso em questão, iniciou 
seu voto, analisando se os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, presentes no artigo 
312 da Lei 12.403/11 (que altera dispositivos do Código de Processo Penal), estariam presentes no caso. 

Inicialmente, o magistrado afastou a necessidade da prisão por conta da garantia da ordem pública. "O 
fato de o acusado estar no país há dezessete anos sem cometer nenhum delito fala por si só”, afirmou. Messod 
Azulay também não vislumbrou como a soltura do acusado poderia atrapalhar a conveniência da instrução 
criminal. No entanto, segundo o magistrado, existe a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. 

“De acordo com o artigo 5º, inciso XLIV da Constituição Federal de 88, constitui crime inafiançável e 
imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Demo-
crático”, ressaltou. “E o crime pelo qual o acusado responde ação penal é tratado como terrorismo na Espanha”, 
lembrou. 

Em suma, “o acusado não se submete à ordem jurídica, ao julgamento pelo Estado de Direito, nem no 
Brasil nem em sua terra de origem, se furtando à aplicação da lei penal”, afirmou. “O crime de falsificação de 
documentos, por si só, não ensejaria a prisão cautelar. O que me convence que o acusado se furta à lei é que 
ele não se apresentou em momento algum às autoridades brasileiras ou espanholas”, afirmou.

Por fim, a Segunda Turma Especializada do Tribunal determinou a substituição da pena cautelar de prisão 
pelo uso de tornozeleira eletrônica por entender que tal expediente é suficiente para controlar a movimenta-
ção do acusado em território nacional até que o mérito do processo seja julgado.

*Assessoria de Comunicação Social do TRF2 

Corregedoria-geral da Justiça Federal estuda adesão a sistema de 
combate ao crime organizado*

O corregedor-geral da Justiça Federal, ministro João Otávio de Noronha, conheceu e se interessou pelo 
Sistema Tecnológico Judicial Integrado (STJI), desenvolvido pela Corregedoria da Justiça do Tribunal de Justiça 



do Mato Grosso. O sistema, que tem o objetivo de dar uma resposta estatal ao crime organizado, administra 
banco de dados coletados em todas as instituições parceiras para fornecer uma visão geral das relações entre 
os agentes criminosos e os delitos por eles cometidos. Com o intermédio do ministro, o Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região assinou em 12/3 convênio com o TJ-MT para adesão ao Pacto de Ações Integradas do Comitê 
Multi-Institucional do STJI. A Corregedoria-Geral da Justiça Federal irá avaliar o desempenho do sistema e estu-
dar a possibilidade de que o convênio seja estendido aos cinco tribunais regionais federais. 

O comitê foi criado em abril de 2011 e desenvolve ações estratégicas integradas com o intuito de me-
lhorar a qualidade e ampliar a prestação de serviços do sistema judicial à população mato-grossense. Para o 
presidente do TRF1, desembargador federal Mário César Ribeiro, a integração proposta pelo trabalho do Co-
mitê será importante para o TRF1, em razão de sua dimensão continental. “O Tribunal ocupa 82 por cento do 
território nacional e as dificuldades são muito grandes”, afirmou. “Um grande passo foi dado pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de Mato Grosso e o que se espera é que haja uma adesão maior, em nível nacional.” 

De acordo com o termo de cooperação técnica, o pacto de ações integradas visa criar mecanismos efe-
tivos para combater e prevenir o crime organizado, tais como: narcotráfico, extração ilegal de madeira, tráfico 
de armas, ouro e pedras preciosas, biopirataria, tráfico e, mais recentemente, os crimes de “novo cangaço”, que 
abrange furtos a caixas eletrônicos e roubos a instituições financeiras. 

Com a implantação do sistema, será feita a reunião e o cruzamento das informações fornecidas pelos 
parceiros, o que permitirá integrar as ações das instituições estaduais envolvidas no combate e prevenção ao 
crime organizado, com vistas a dificultar a ação de facções criminosas dentro das unidades prisionais. 

Desde 2012, o Comitê já faz parte da Rede Nacional de Cooperação Judiciária do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e conta com um diferencial, porque além de cumprir a Meta 4 do CNJ, que estabeleceu a formação 
de um núcleo judicial, congrega também instituições e entidades operadoras do sistema judicial. 

O comitê tem ainda poderes deliberativos e executivos e reúne-se uma vez ao mês. Além do TRF1 e do 
TJMT, também integram o órgão as seguintes instituições parceiras: a Secretaria de Estado de Segurança Pú-
blica, a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, as Polícias Federal e Rodoviária Federal, o Tribunal 
Regional do Trabalho da 23ª Região, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, a Agência 
Brasileira de Inteligência, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Escola Superior da Magis-
tratura. 

O sistema
O STJI está ativo desde o segundo semestre de 2011. As informações disponíveis no sistema envolvem 

dados pessoais, tais como: CPF, RG, CNH, nome, sexo, data de nascimento, filiação, naturalidade, telefones, 
endereços e profissões, bem como dados processuais que incluem processos, relacionamento com partes, e 
crimes já cometidos, além de dados relacionados a veículos, entre outros. As informações podem ser acessadas 
pelo número de documento, nome ou até a alcunha dos acusados. 

O banco de dados reúne ainda informações sobre acusados de participação no crime organizado. A ide-
alização do sistema é da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso e a sua integração vem dos parceiros, 
cuja atualização é automática. Magistrados e setores de inteligência dos parceiros são os maiores clientes do 
STJI.

*Assessoria de Comunicação Social do CJF

Provimento da Corregedoria-geral da JF regulamenta 
julgamento criminal colegiado* 

O Conselho da Justiça Federal (CJF), por intermédio da Corregedoria-Geral da Justiça Federal, publicou 
o Provimento n. 11, de 15 de março de 2013, que regulamenta a composição do colegiado em primeiro grau 
para julgamento de crimes praticados por organizações criminosas. O provimento observa o disposto na Lei n. 
12.694/2012, que passou a disciplinar esses julgamentos nos casos em que o juiz, se tomar sozinho uma deci-
são, pode sofrer ameaças à sua integridade física. 

O colegiado para julgamento de atos em processos envolvendo crimes praticados por organizações cri-
minosas será convocado pelo juiz do processo, nos autos, em decisão fundamentada, com a indicação dos mo-
tivos e das circunstâncias que acarretam risco à sua integridade física e com a especificação do ato judicial a ser 
praticado, que pode ser, por exemplo, uma ordem de prisão ou de busca e apreensão. O colegiado funcionará 
sob a presidência do juiz que o convocou e de mais dois outros juízes, preferencialmente de varas criminais, 
nomeados por sorteio eletrônico. A medida, segundo o juiz federal auxiliar da Corregedoria-Geral, Jorge Costa, 



tem o objetivo de “diluir o foco da intimidação”. Ele foi o coordenador da comissão, formada por juízes federais 
indicados pelos tribunais regionais federais, que elaborou o texto do provimento. 

Jorge Costa salienta que, mesmo não sendo possível, legalmente, omitir o nome dos juízes do colegiado, 
sua decisão deverá ser assinada pelos três juízes responsáveis pelo julgamento, sem nenhuma referência a 
eventual voto divergente de algum membro do colegiado. 

“É importante ressaltar que o colegiado é formado apenas para determinado ato específico no proces-
so”, afirma o juiz Jorge Costa. Depois de praticado o ato para o qual foi convocado, o colegiado será dissolvido 
automaticamente, salvo nas hipóteses de embargos de declaração ou de reexame da matéria em virtude de 
recurso que permita juízo de retratação. 

De acordo com o ato normativo, se não houver, na mesma seção judiciária, juízes em número suficiente 
para compor o colegiado, competirá à corregedoria regional estabelecer, por ato próprio, a seção ou grupo de 
seções judiciárias cujos magistrados deverão integrar o universo de elegíveis para sorteio. O sistema de sor-
teio eletrônico deverá ser alimentado por cada tribunal regional federal, devendo a corregedoria regional ser 
imediatamente comunicada da formação do colegiado. Serão sorteados quatro juízes, sendo dois suplentes. 

Os tribunais regionais federais deverão editar, em até noventa dias, os atos necessários à aplicação do 
provimento no âmbito das respectivas competências.

*Assessoria de Comunicação Social do CJF

CJF cria regras para audiências por videoconferência 
na Justiça Federal* 

O Conselho da Justiça Federal (CJF) publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 20/3, 
regras para a implantação do sistema nacional de audiência por videoconferência no âmbito da Justiça Federal. 
A medida, regulamentada pela Corregedoria-Geral da Justiça Federal, permite que juízes federais colham de-
poimentos de réus ou testemunhas sem necessidade de deslocamento do depoente, que muitas vezes reside 
em outra cidade ou estado. O provimento da Corregedoria regulamenta o disposto no Código de Processo 
Penal, art. 222, § 3º. 

De acordo com o provimento, os tribunais regionais federais (TRFs) terão um prazo de 180 dias para de-
senvolver um plano de ação que defina um cronograma para implantação efetiva do sistema. Entre os ajustes 
previstos no texto, estão a instalação de salas de videoconferência em todas as subseções judiciárias, prefe-
rencialmente exclusivas para oitivas requeridas por outros juízos, bem como a aquisição dos equipamentos 
necessários para as varas com competência criminal: TV LED com mínimo de 42 polegadas e filmadora digital 
com capacidade de armazenamento superior a duas horas. 

O normativo estabelece ainda que o interrogatório, ainda que de réu preso, deve ser feito pela forma 
presencial, salvo decisão. Porém, o juiz, excepcionalmente, por decisão fundamentada, de ofício ou a reque-
rimento, poderá determinar a realização do interrogatório pelo sistema de videoconferência. Para isso, será 
necessário que a utilização do mecanismo atenda a uma das seguintes finalidades: prevenir risco à segurança 
pública, em função de suspeita de que o preso integre organização criminosa ou que possa fugir durante o 
deslocamento; viabilizar a participação do réu na audiência em casos de doença ou de impedimento por cir-
cunstância pessoal; evitar a influência do réu sobre testemunhas ou vítimas; ou “responder à gravíssima ques-
tão de ordem pública”. 

O documento ressalta que nos casos em que o interrogatório do réu ocorrer por videoconferência, deve 
ser feito na mesma audiência em que as testemunhas forem ouvidas. E que deve ser assegurado ao réu o direito 
de entrevista prévia e reservada com o seu defensor, “sempre que possível por meio de videoconferência”. 

A participação de representante do Ministério Público, de advogado ou defensor público na audiência 
também poderá ser feita por videoconferência. Nesse caso, o juiz responsável pelo caso deverá ser informa-
do com antecedência mínima de dez dias. As salas de videoconferência deverão ser reservadas por meio de 
agendamento no sistema eletrônico, que será implantado pelo Conselho da Justiça Federal e pelos TRFs. Esse 
sistema deverá ser nacional e contemplar as cinco regiões da Justiça Federal. 

O Ministério Público Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Defensoria Pública da União 
(DPU) poderão integrar suas salas de videoconferência ao sistema nacional da Justiça Federal, para que sejam 
utilizadas por procuradores da República, advogados e defensores públicos em audiências judiciais a distân-
cia. Para isso, os órgãos deverão firmar convênio com o Conselho da Justiça Federal e obedecer aos padrões e 
requisitos técnicos mínimos exigidos. 

Ainda segundo o provimento, a capacitação de juízes e servidores será por meio de ensino a distância e 
ficará sob a responsabilidade do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. 

*Assessoria de Comunicação Social do CJF



CJF firma convênio com Senado para intercâmbio de conhecimentos* 
O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Conselho da Justiça Federal (CJF), ministro Felix 

Fischer, e o presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, assinaram no último dia 19 termo de co-
operação mútua visando à troca de conhecimentos e à formação e aperfeiçoamento de recursos humanos de 
ambas as instituições, por intermédio do Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do CJF, do Instituto Legislativo 
Brasileiro e da Universidade do Legislativo Brasileiro (Unilegis). 

A iniciativa deve resultar na implementação de ações, programas, projetos e atividades complementares 
de interesse comum ao CJF e ao Senado, tais como seminários, cursos de especialização e de pós-graduação e 
realização de pesquisas. 

Participaram da assinatura do acordo, além dos presidentes do STJ/CJF e do Senado, o corregedor-geral 
da Justiça Federal e diretor do CEJ/CJF, ministro Arnaldo Esteves Lima; o 1º secretário do Senado, senador Flexa 
Ribeiro (PSDB-PA); a secretária-geral do CJF, Eva Maria Ferreira Barros, a diretora-geral do Senado, Dóris Marize 
Romariz Peixoto, a secretária do CEJ/CJF, Maria Raimunda Mendes da Veiga, o diretor executivo do ILB, Antonio 
Helder Medeiros Rebouças, e o vice-reitor acadêmico da Unilegis, em exercício, Carlos Fernando Mathias de 
Souza. 

“Somos felizes com a nova parceria que estamos iniciando hoje e, por isto, esperamos dela proveitosos 
resultados”, salientou o presidente do STJ e do CJF. O ministro Fischer ressaltou a notoriedade dos trabalhos 
desenvolvidos pelo Senado, não só como câmara alta do Poder Legislativo brasileiro, mas também por outros 
serviços de qualidade, como as publicações, das quais o ministro registrou ser “um antigo consumidor”, além 
de sua biblioteca e o de seus órgãos de formação intelectual, como o ILB e a Unilegis. “O Conselho da Justiça 
Federal, por sua parte, desenvolve também excelentes trabalhos, em particular por intermédio do seu Centro 
de Estudos Judiciários”, acrescentou o ministro. 

Renan Calheiros ressaltou que os vínculos entre o Senado Federal e o STJ/CJF são muito próximos. Ele 
lembrou que a Constituição confere ao Senado, entre as suas mais destacadas missões, a aprovação dos nomes 
para integrar o STJ. "No campo cultural, têm sido frequentes e profícuas nossas atividades em conjunto", afir-
mou Renan Calheiros, que citou, entre outras iniciativas, as edições da coleção da História do Direito Brasileiro, 
da Consolidação das Leis Civis, de Teixeira de Freitas; do Código Criminal do Império do Brasil anotado, de 
Antônio Luiz Ferreira Tinoco; do Direito das Coisas, de Clóvis Beviláqua; do Direito Penal Brasileiro, de Galdino 
Siqueira; e Estudos de Direito, de Tobias Barreto.

*Com informações do Senado Federal - Assessoria de Comunicação Social do CJF

Tribunais devem regulamentar entrega de declaração de bens de 
magistrados e servidores*

O corregedor Nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão, recomendou aos tribunais de todo o país 
que regulamentem a entrega anual da declaração de bens e rendas de seus magistrados e servidores. A obri-
gatoriedade da entrega anual das declarações de bens e rendas para o exercício de cargos, empregos e funções 
nos poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário está prevista na Lei 8.730/1993.
De acordo com a Recomendação 10/2013, assinada pelo ministro na última quarta-feira, a regulamen-

tação deve contemplar, preferencialmente, a entrega da declaração por meio eletrônico ou a autorização de 
acesso às declarações de bens e rendas, a fim de minimizar o impacto ambiental que poderia ser causado pelo 
armazenamento em meio físico.

A Corregedoria sugere ainda que as normas a serem editadas pelos tribunais fixem um prazo para a en-
trega das declarações, e que esse prazo não seja superior a 30 dias após o prazo final para entrega da declara-
ção à Receita Federal do Brasil.

A recomendação pede ainda que os tribunais coletem as declarações de bens e rendas de magistrados 
e servidores, independentemente de serem ocupantes de cargo em comissão. A Corregedoria sugere que a 
coleta das declarações seja feita, inclusive, em relação ao período anterior aos últimos cinco anos.

As declarações, segundo a Recomendação, deverão ficar à disposição da Corregedoria Nacional de Justi-
ça durante as inspeções e correições. 

*Tatiane Freire - Agência CNJ de Notícias
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