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JFES presta homenagem a juízes e servidores pelo
tempo de serviço dedicado à instituição

A Justiça Federal do Espírito Santo homenageou, na tarde da última quarta-feira (16), no auditório “Juiz 
Federal Luiz Eduardo Pimenta Pereira”, em sua sede, em Vitória, seus juízes e servidores pelo tempo de serviço 
dedicado à instituição.  Foram homenageados aqueles que completam, neste ano, 10, 15, 20 e 25 anos de ser-
viço na 2ª Região.  Além deles, também receberam homenagem especial os juízes e servidores já aposentados.

 O evento é uma iniciativa da Direção do Foro 
da JFES e observa o disposto no art. 10 da Resolução 
nº 37/2012, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 
considerando a necessidade de valorização dos servi-
dores pelos anos de trabalho dedicados à Justiça Fe-
deral da 2ª Região, o alinhamento ao Mapa Estratégico 
do Poder Judiciário e da Justiça Federal da 2ª Região e 
suas diretrizes.

 A abertura da solenidade contou com uma 
emocionante apresentação da Orquestra de Violinos 
do Instituto João XXIII, formada por crianças entre 9 
e 14 anos, sob a regência da violinista da Orquestra 
Filarmônica do Espírito Santo, Miriam Mollo Machado.  
Fundado em 1999, o instituto promove a inclusão so-
cial de crianças e adolescentes de famílias de baixa renda.  Os Centros de Artes desenvolvem o projeto Crescer 
com Arte, que disponibiliza, dentre outras, oficinas de violino.  O objetivo maior dessas oficinas é desenvolver 
o raciocínio e as habilidades e, mais do que formar artistas e profissionais, é formar cidadãos para a vida.

Em seguida, o diretor de secretaria da 1ª Vara Federal de Execução Fiscal, Wladimir Barbosa Aires, que 
completa vinte anos de exercício na 2ª Região neste ano, sintetizou na palavra ‘respeito’ o que o motivou nesse 
período todo de trabalho.  “Eu tinha uma visão completamente diferente do serviço público, quando cheguei 
nesta casa, há 20 anos.  E eu sempre tive um compromisso comigo mesmo, de que eu iria me respeitar em todo 

momento e jamais ser aquele um servidor que era um mau exemplo, que eu 
já tinha vivenciado até então.  E dentro disso procurei pautar o meu trabalho 
durante todos esses anos”, o respeito aos colegas, aos seus princípios e à insti-
tuição. 

“Nós não devemos estar afetos só aos nossos interesses pessoais, mas ao 
interesse do órgão no qual nós estamos inseridos.  Entender isso é uma visão 
macro, não é uma visão individualista, não é uma visão provinciana, não é uma 
questão só do seu entendimento, mas aquele entendimento que deve nortear 
a melhor forma possível de desenvolvimento do nosso órgão”, continuou. 

Para os “colegas que são novos, que chegam para trabalhar com a gen-
te, tento trabalhar exatamente essa visão.  Visão essa que faz hoje a gente ver aqui nesse grupo os colegas já 
aposentados.  Hoje, se eles estão aqui presentes, é porque eles se sentem parte dessa família.  Hoje, não estão 
mais vinculados a órgão nenhum, a secretaria nenhuma, aí numa vara, mas eles se sentem membros da Justiça 
Federal.  Eles se sentem membros desse Tribunal da 2ª Região.  Dessa instituição que a cada dia progride”, disse.

“Respeito”



A homenagem deste ano contou com a presença dos 
juízes e servidores aposentados.  Vários deles estiveram pre-
sentes e trouxeram inclusive familiares para prestigiar o even-
to.  Representando esses servidores estava Dalva Zorzanelli 
de Rezende, que iniciou sua carreira na Justiça Federal em no-
vembro de 1967, mesmo ano de sua reinstalação no Espírito 
Santo, finalizando sua trajetória em 1992.  Ela lembrou dos 
antigos colegas, inclusive dos já falecidos, com muitas sau-
dades.  “No início, todos nós estávamos como num barco sem 
rumo, pois ninguém tinha a menor ideia sobre o que fazer.  
Mas, com as orientações sábias do Dr. Romário Rangel (primeiro juiz federal do Estado, após a reinstalação), 
começamos a direcionar as nossas árduas tarefas”. 

“Assim se passaram 36 anos em que, além de diretora da secretaria, fui chefe da Seção de Pessoal e, por 
último, chefe da Seção de Procedimentos Criminais, onde tive o prazer de conhecer nosso querido Boaventura 
(João Andrade, presidente da 1ª Turma Recursal do Espírito Santo), colega, amigo, que hoje tenho enorme or-
gulho de vê-lo como juiz federal”, ressaltou. 

Por fim, Presou homenagem aos juízes já falecidos Romário Rangel e Oswaldo Aguirre, “que foram pa-
cientes e compreensivos com todos nós servidores”, além da juíza federal Virgínia Procópio Oliveira Silva, “pelo 
carinho com que me recebeu, sempre demonstrando ser uma pessoa simples e com muito calor humano”, e 
pela amiga e colega Marilda Dessaune, “pela colaboração e apoio”.  Hoje, sua sobrinha-neta, Melissa Zorzanelli 
Costa, que também prestigiou a homenageada é servidora da 2ª Vara Federal de Execução Fiscal da JFES.

Logo após, foi a vez da juíza federal titular da 2ª Vara Federal Cível de Vitória, Enara de Oliveira Olímpio 
Ramos Pinto, que completará, em novembro deste ano, quinze anos de atuação na JFES falar sobre a felicidade 
“de ser homenageada e ao mesmo tempo homenagear todos aqui presentes”.  Aprovada no V Concurso do TRF 
da 2ª Região para o cargo de juíza federal substituta, a magistrada foi nomeada em 16 de novembro de 1998.  
Foi a primeira juíza a atuar na então Vara Única de Cachoeiro de Itapemirim, em junho de 1999, e, em maio de 

2000, foi promovida a juíza titular da mesma vara.  Removida para a 6ª Vara 
Federal de Vitória, em agosto de 2001, tornou-se a primeira juíza federal titu-
lar do 1º Juizado Especial do Espírito Santo, em 14/01/2002, e foi diretora do 
foro da JFES entre abril de 2005 e abril de 2007. 

Inicialmente a magistrada louvou a iniciativa do diretor do foro em pro-
mover o evento.  “Entendo que é muito importante essa iniciativa da Direção 
do Foro para a valorização de todos.  É um estímulo esse reconhecimento da 
importância de nossa atividade para a prestação jurisdicional, para a Seção 
Judiciária do Espírito Santo”, afirmou.  

“Entrei na Justiça Federal com 26 anos, com muitos ideais e muitas 
crenças.  A juventude tem essa característica.  Mas, apesar do decorrer do 

tempo, e de nos encontrarmos hoje talvez em um momento de desvalorização da carreira, de enfraquecimento 
da credibilidade do Poder Judiciário como um todo, eu me sinto ainda crente e fortalecida por pertencer à Jus-
tiça Federal.  Eu acho que a Justiça Federal se destaca no seu compromisso com a prestação jurisdicional”, ga-
rantiu.  Enara de Oliveira disse ter “ainda muita satisfação de trabalhar neste órgão e saber que temos uma fun-
ção, dentro dessa conjuntura de maior cobrança e de maior observância 
por parte da sociedade, pós-Constituição de 1988, que vem acontecendo 
e que é um processo democrático natural.  Vejo como a Justiça Federal se 
empenha para atender esses novos reclamos, esses novos ditames aí co-
locados.  Então, eu me orgulho muito, eu me sinto emocionada de olhar 
todos vocês, de reconhecer amigos e de reconhecer parceiros de trabalho 
durante todo esse período”. 

Ao falar dos servidores e juízes aposentados, garantiu que eles con-
tinuam “servindo (à sociedade, ao consumidor da Justiça) com os seus 
exemplos”, e se fazem presentes “como modelos inspiradores do nosso 
dia a dia”.  “Todos nós trabalhamos aqui com o mesmo propósito.  Não há 
atividade meio ou atividade fim.  Trabalhamos todos em prol da presta-
ção jurisdicional de qualidade”.

Árduas tarefas

Valorização



“Gostaria de parabenizar a todos e deixar aqui esse agradecimento por essa parceria e talvez essa pe-
quena mensagem no sentido de registrar o meu orgulho de fazer parte desse órgão sério, um órgão que se 
compromete com seu mister constitucional, que é a prestação da Justiça, e cada um talvez tenha uma visão do 
que seria essa prestação de Justiça, mas eu acho que para a Justiça Federal, para esse grupo, esse corpo que 
integra a Justiça Federal, um norte é certo, a gente quer prestar uma Justiça boa, de qualidade, efetiva e mais 
rápida”, mas sem “perdermos a nossa sensibilidade, a nossa visão de realidade social, a visão do caso concreto 
e a visão de que a gente atende ao homem, nós estamos aqui para o homem”. 

“O que importa, no final das contas, é esse atendimento ao públi-
co, a boa qualidade da nossa prestação, que nós nunca percamos esse 
nosso compromisso.  Eu sei que a Justiça Federal tem esse compromis-
so”, concluiu.

O diretor do foro da JFES, juiz federal Fernando Cesar Baptista de 
Mattos, afirmou que a entrega do certificado de tempo de serviço ao 
servidor podia não representar muito para alguns, mas que, na verdade, 
estava ali “para homenagear o exemplo de cada um dos senhores e das 

senhoras no trabalho cotidiano 
da Justiça Federal”.  “Nós estamos aqui para prestar um serviço e o nosso 
compromisso sempre foi esse, prestar um serviço da melhor qualidade.  
E com esse compromisso que foi prestado por cada um dos senhores 
veio o reconhecimento, veio o respeito.  Não de um pedaço de papel, 
mas sim dessa memória que cada um de nós car-
rega, desse agradecimento, desse compromisso, 
desse respeito que foi conquistado de cada um 
de seus colegas servidores que estão aqui, que 
passaram por aqui”. 

Quebrando o protocolo, a servidora apo-
sentada Cecilia Inês de Almeida Pacheco Henriques agradeceu pela homenagem e lem-
brou que atuou com 23 juízes federais, entre 1967 e 2001, quando se afastou. Ela co-
meçou a trabalhar na Justiça Federal do Rio de Janeiro, vindo para o Espírito Santo em 
1978, quando foi “agraciada com a presença e os ensinamentos do Dr. Romário Rangel” e sempre pautando sua 
vida na tríade gratidão, humildade e entusiasmo.

Prestigiando o evento e também sendo homenageado, o desembargador federal aposentado Antonio 
Cruz Netto, trabalhou com muitos dos que estavam sendo homenageados 
antes de ser promovido ao TRF da 2ª Região.  Cruz Netto fez questão de agra-
decer “ao Dr. Fernando (Mattos, diretor do foro) e aos funcionários por essa 
homenagem, e dizer que sempre foi um orgulho muito grande para mim ter 
trabalhado na Justiça Federal, principalmente aqui, com os servidores, aos 
quais eu devo muito da minha ascensão profissional, porque sem eles eviden-
temente nós não conseguiríamos chegar onde chegamos, e dizer que eu os 
tenho e sempre os tive, muito mais como companheiros de trabalho”.

Além dos netos e da família, a juíza federal aposentada Virgínia Procópio Oli-
veira Silva afirmou que “minha paixão é a Justiça Federal”.  “Vocês todos têm o meu 
carinho, representaram muito na minha vida”, disse emocionada a magistrada que 
também agradeceu à Direção do Foro pela iniciativa, por lembrar “dos que estão 
na inatividade”.  Apesar de saudosa, assegurou que 
“tem outros objetivos agora”, mas que foi “muito fe-
liz na Justiça Federal do Espírito Santo”.

Neste ano, foram homenageados um desem-
bargador federal, uma juíza federal aposentada e 

dois juízes federais em atividade, além de 55 servidores aposentados e 57 servi-
dores em atividade. O evento foi prestigiado pelo juiz federal titular da 4ª Vara 
Federal Cível de Vitória, Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha, e pelo diretor-presi-
dente do Sinpojufes e servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, 
Max Freitas Mauro Filho.

Exemplo

Orgulho

Paixão



SESAU/NTI avisa que a utiliza-
ção do aplicativo DJE foi sus-
pensa devido a erro ocorrido 
no seu processamento, de 
acordo com o TRF2.

TRF2 suspende expediente no dia 31/10
O presidente do TRF da 2ª Região, desembargador federal Sergio Schwaitzer, suspendeu o 

expediente no Tribunal e das Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e Espírito Santo no dia 31 de 
outubro de 2013, prorrogando para o primeiro dia útil subsequente os prazos que venceriam 
nesta data.

Na mesma portaria, o presidente estabelece que haverá expediente normal no dia 28 de 
outubro.

Veja abaixo a íntegra da portaria:

PORTARIA Nº TRF2-PTP-2013/00678 de 7 de outubro de 2013

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
e considerando as comemorações destinadas ao Dia do Servidor Público, RESOLVE:

I - ESTABELECER que no dia 28/10/2013 haverá expediente normal neste Tribunal e nas se-
ções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo;

II - SUSPENDER, no dia 31/10/2013, o expediente neste Tribunal e nas Seções Judiciárias do 
Rio de Janeiro e do Espírito Santo, prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente os prazos 
que venceriam nesta data.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

SERGIO SCHWAITZER
Presidente

  A JFES mais uma vez apoia a campanha Outubro Rosa, coordenada 
em nosso Estado pela Associação Feminina de Combate ao Câncer (AFECC) e 
pelo Hospital Santa Rita de Cássia.  Dentre as ações propostas estão a divulgação 
da campanha em todas as sedes das subseções judiciárias, além de arrecadação 
dos itens: fralda geriátrica (preferencialmente tamanhos M e G), leite em caixa, 
biscoito (tipo Maria ou água e sal) e suco em caixa.  As doações devem ser entre-
gues na sala do NCS (417E) até 30/10.

JFES participa da campanha Outubro Rosa

À zero hora de domingo 
(20), adiante em uma hora 

o seu relógio!
O horário de verão vai até 

16 de fevereiro de 2014.

Vai começar o Horário de Verão



Notícias do CJF

Juíza destaca papel do CJF na interiorização dos JEFs e no aparelhamento
das turmas recursais*

Em palestra sobre a atuação do Conselho da Justiça Federal (CJF) quanto aos resultados da pesquisa 
“Acesso à Justiça: 10 Anos dos Juizados Especiais Federais”, realizada no ano passado pelo Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (Ipea), a juíza federal auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Federal, Camila Plentz 
Konrath, analisou dois aspectos da pesquisa em relação aos quais o CJF tem tomado providências: o  processo 
de interiorização dos juizados e o seu sistema recursal.  A palestra foi proferida nesta quarta-feira (16), em  
workshop  sobre o mesmo tema,  realizado pelo Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do CJF.

De acordo com Camila Konrath, a pesquisa, que foi realizada pelo Ipea a pedido do CEJ/CJF, demonstra a 
preocupação do CJF em prospectar as necessidades estruturais da Justiça Federal, “com especial zelo pelo se-
tor onde se encontra a camada mais necessitada da população, que são os juizados especiais federais”.  A juíza 
frisou que, embora não seja possível, muitas vezes, acompanhar as demandas, no ritmo em que elas surgem, o 
CJF tem-se debruçado com cuidado sobre o assunto, para poder planejar o futuro.

De acordo com ela, na análise da distribuição geográfica dos juizados, o relatório ressaltou como aspecto 
positivo o processo de interiorização dessas unidades. “Segundo informa o relatório, em 2011, dos 245 muni-
cípios onde os juizados estavam presentes, 218 se localizavam em cidades do interior. Hoje, com a instalação 
das novas varas federais criadas pela Lei n. 12.011/2009, essa proporção certamente está maior, haja vista que o 
Conselho da Justiça Federal, ao deliberar sobre a localização dessas novas unidades, priorizou a sua destinação 
aos juizados e, ao mesmo tempo, a instalação de grande parte deles em cidades do interior, inclusive naquelas 
que ainda não possuíam unidade da Justiça Federal”, ressaltou a juíza. Ela acrescenta que, até 2014, 82% dessas 
novas varas - 188 unidades - terão competência para julgamento de causas no rito dos juizados.

Além disso, segundo ela, a Resolução CJF n. 102/2010, determinou que 71% dessas novas varas fossem 
implantadas em municípios do interior dos  Estados e apenas 29% nas capitais. Ao todo, 59 municípios do in-
terior, em todo o País, que ainda não possuíam vara federal, foram beneficiados.

Camila Konrath salientou, ainda, que a  elaboração da Resolução resultou de estudos baseados em crité-
rios técnicos que identificaram a necessidade da presença da Justiça Federal, e levou em conta dados como a 
densidade populacional, o índice de crescimento demográfico, o Produto Interno Bruto e a distância de locali-
dades onde há vara federal.  “Estes dados  até hoje são analisados quando há pleito de criação de novas varas, 
submetidos a este Colegiado”, observou. 

Ela conta que, após a aprovação da Lei n. 12.011,  o CJF já  encaminhou outros  anteprojetos de lei para 
a criação de mais unidades  –  um deles propõe a  criação de três novas varas federais  em  Macapá  (AP), outro 
propõe uma vara  federal em  Rondonópolis  (ME), uma  em  Ijuí  (RS) e  uma em Pitanga  (PR), e o terceiro ante-
projeto, uma vara em Palmas e outra em Araguaína, ambas no Estado do Tocantins.

“Assim, no que se refere à distribuição geográfica de unidades da Justiça Federal, incluindo neste caso 
os juizados especiais federais, o Conselho da Justiça Federal vem cumprindo o seu papel institucional”, pontua 
Camila Konrath.

Quanto ao sistema recursal dos juizados, a magistrada registra, como fator preocupante, a constatação 
da pesquisa  segundo a qual, não obstante a baixa taxa de recorribilidade  -  menos de 25% dos casos suscita 
recurso  -, quando há recurso, o tempo de tramitação dos processos mais do que dobra. O estudo, segundo 
ela, aponta que um dos maiores problemas enfrentados pelas instâncias recursais dos juizados  – as  turmas 
recursais  -  era a falta de estrutura, já que esses juízos não dispunham de quadro próprio de juízes, nem de 
servidores.

“Esta é uma lacuna em relação à qual o Conselho da Justiça Federal há muito vem dedicando seus esfor-
ços e tem obtido êxito”, acentuou Camila Konrath. Em primeiro lugar, conforme proposta que partiu do CJF, a 
Lei n. 12.011 destinou dos 10% de cargos das 230 varas para as turmas recursais. “Em seguida, como fruto de 
anteprojeto aqui proposto, editou-se a Lei n. 12.665/2012, que criou 75 turmas recursais permanentes, com-
postas por três juízes federais cada uma, para os juizados especiais federais nas cinco Regiões”, complementou.

Por fim, ela citou que a Comissão Permanente dos Juizados Especiais Federais, que funciona no CJF sob 
a Presidência do Corregedor-Geral da Justiça Federal, elaborou  novo anteprojeto de lei que cria mais cargos e 
funções para complementar a estruturação das turmas recursais iniciada pela Lei n. 12.665, processo que está 
em análise no âmbito da Corregedoria-Geral.



A última palestra do workshop Acesso à Justiça: 10 anos de Juizados Especiais Federais, na tarde desta 
quarta-feira (16/10), foi proferida pelo juiz federal da 3ª Turma Recursal do Paraná, José Antonio Savaris. O tema 
abordado foi a comunicação interinstitucional e a integração entre os atores do sistema dos JEFs. O evento foi 
realizado pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF), em Brasília.

O magistrado iniciou sua participação lembrando a primeira reunião realizada no Conselho da Justiça 
Federal após a criação dos juizados especiais federais. “Há dez anos, o entusiasmo, a vibração e o clima eram 
outros. Estávamos todos com um enorme desafio pela frente. Hoje estamos aqui repercutindo o diagnóstico 
realizado pelo Ipea, após termos adotados em todo País, desde 2002, as mais diversas técnicas de aceleração 
de processo com vistas a honrar a expectativa depositada no sistema dos juizados especiais federais”, contex-
tualizou o palestrante.

Segundo ele, é impossível esconder o arrefecimento diante da percepção de que a maioria dos desafios 
de dez anos atrás ainda persiste. “O modelo dos juizados especiais federais está em xeque, devido ao descon-
tentamento geral da sociedade com o Judiciário. Estamos angustiados por não conseguir fazer frente à deman-
da imposta pela sociedade, ainda que trabalhemos com vigílias e mutirões Brasil afora, como que vivendo um 
constante estado de exceção”, admitiu o juiz federal.

Para o palestrante, como se não bastasse o sistema dos juizados sofrer os efeitos de um processo de 
deslegitimação social, ele não recebe a devida consideração dentro dos próprios muros do Poder Judiciário, 
na medida em que a sobrecarga de trabalho e a importância de sua missão não são contrabalançadas com a 
dispensa de adequados recursos humanos e materiais. “A irracionalidade na distribuição desses recursos (entre 
juizados especiais federais e justiça federal comum) foi verificada nas cinco regiões, a partir de relatório de 
Grupo de Trabalho realizado no âmbito da Corregedoria do CNJ, no ano de 2010. A falta de diálogo se observa 
dentro da própria instituição”, avaliou.

José Antonio Savaris disse que o tema da comunicação interinstitucional foi tratado de forma esparsa 
pelo estudo do Ipea. “Com todo respeito devido, parece-me que a pesquisa não conseguiu captar todos nos-
sos esforços nesse sentido”, comentou. Na opinião do juiz federal, a comunicação interinstitucional pode ser 
percebida em três estágios. O primeiro, em que as iniciativas de relações entre as instituições envolvidas nos 
processos se dava por iniciativa individual dos juízes, nos mais diversos locais do Brasil, sendo difundidas após 
a verificação do êxito. O segundo, quando o diálogo ganho espaço formal-institucional, mediante a criação de 
fóruns interinstitucionais, tendo seu início em junho de 2010, no âmbito do TRF4. E o terceiro, imprescindível 
para viabilização das atividades dos JEFs, consistente na criação de um Fórum Nacional Interinstitucional, no 
âmbito do CJF.

O palestrante sugeriu o fórum reúna a cúpula das entidades envolvidas nos processos, como o INSS, a 
OAB, a Procuradoria Federal, a Advocacia Geral da União e a Defensoria Pública da União. “Precisamos buscar

Comunicação interinstitucional é tema da última palestra do 
workshop sobre acesso à Justiça*

Histórico

Pacto interinstitucional

A juíza fez um breve histórico do papel do CJF na criação e consolidação dos JEFs, ressaltando, inicial-
mente, que as primeiras unidades começaram a funcionar, em 2002, sem nenhuma estrutura adicional. “Estava 
lançado um dos maiores desafios já enfrentados pela Justiça Federal, uma vez que esses juízos tiveram que 
enfrentar, desde o início, uma demanda maior do que a esperada”, afirmou Camila Konrath. 

De acordo com ela, já em 2003 foram distribuídos 1.191.499  processos  nas varas federais comuns e 
916.442 nos juizados, proporção esta que se mantém praticamente nos mesmos moldes até hoje.  “O número 
de processos julgados nos juizados, entretanto, é muito maior, em média,  do que nas varas comuns. Isto de-
monstra incontestavelmente a celeridade desse modelo de prestação jurisdicional”, salientou Camila Konrath.

Ela apontou ainda que a  Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, instalada  no 
CJF  em 2002, consolida o funcionamento desse sistema  e  alivia o congestionamento das Cortes superiores.  
“A TNU, nesses dez anos, construiu um modo de funcionamento que incorpora integralmente os princípios 
norteadores dos juizados especiais federais, em especial o da celeridade”, comentou a juíza. 
 
 *Conselho da Justiça Federal

   Assessoria de Comunicação Social



formalizar um pacto interinstitucional para prevenção e redução do número de litígios. A hora é de dialogarmos e 
olharmos a causa dos problemas que se transformam em pontos críticos desse modelo de jurisdição. É necessário 
um alinhamento da Administração às orientações consagradas pela jurisprudência. Mas é preciso que a jurisprdên-
cia seja ela mesmo estável, propiciando segurança jurídica aos diversos atores envolvidos na tarefa constitucional 
de Administração da Justiça”, concluiu o juiz.
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Estrutura e fluxos de trabalho nos JEFs é tema de palestra*

Corregedor Regional mostra a estatística como ferramenta na gestão dos JEFs*

 No primeiro dia do Workshop “Acesso à Justiça: Dez Anos de Juizados Especiais Federais”, o juiz federal 
Vladimir Vitovsky, da 9ª Vara de Execuções Fiscais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, falou sobre o papel da 
administração como suporte para a atividade fim. O juiz apresentou um estudo de caso sobre sua experiência 
na Turma Recursal do Rio de Janeiro, da qual foi relator de agosto de 2010 a agosto de 2012 e presidente neste 
último ano.
 “O objetivo das ações foi implementar processos de trabalho em Turmas Recursais que contêm autos 
físicos e eletrônicos, racionalizando o processamento, desenvolvendo rotinas, eliminando procedimentos des-
necessários, criando modelos padronizados de decisões/acórdãos, e um sistema de controle de erros, evitando 
o retrabalho e criando um bom ambiente de trabalho, outorgando assim maior celeridade e qualidade na 
prestação jurisdicional”, destaca o juiz Vladimir Vitovsky.
 Um dos maiores problemas enfrentados pelo juiz à frente da Turma Recursal foi o grande volume de 
processos. “A distribuição média mensal gravita de 500 a 600 processos, com enorme sobrecarga de trabalho. 
Não obstante os esforços de todos os relatores, o acervo é substancial e o volume de entrada é expressivo. Em 
face de tal inchaço, há constantes pedidos de prioridade, solicitações da Ouvidora, da Corregedoria e até do 
CNJ devido ao excesso de prazo na tramitação dos feitos”, afirma o palestrante. Como solução, o juiz contra-
-atacou definindo os procedimentos de trabalho para facilitar a visualização do processo: onde está e para 
onde deveria ir.
 O crescimento da quantidade de processos chegou a afetar a saúde de alguns servidores que apre-
sentaram os sintomas da chamada “síndrome de burn-out”, que dá a sensação de esgotamento físico e mental 
e o sentimento de impotência na equipe. A estratégia usada para solucionar a questão foi incentivar o bom 
relacionamento interpessoal da equipe e a qualificação dos servidores. Fazê-los entender o que é uma Turma 
Recursal, sua missão e visão, além de orientar quanto aos tipos de pautas, modelos de emendas de acórdãos e 
de decisões referendadas.
 O mapeamento dos processos de trabalho, com o desenvolvimento de fluxogramas da tramitação dos 
feitos e o estabelecimento de metas para julgamento dos processos também foram ações importantes para 
obter um controle de qualidade na prevenção dos erros. “O Ipea coloca que juizado é gestão, não só em núme-
ros, mas também em qualificação profissional das pessoas”, ressalta Vladimir.
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Na manhã desta terça-feira (15/10), o corregedor-regional da Justiça Federal da 5ª Região, desembarga-
dor Francisco Barros Dias, proferiu a palestra de abertura do workshop Acesso à Justiça: 10 Anos de Juizados 
Especiais Federais. Ao desenvolver o tema “A utilização de estatísticas como ferramenta de gerenciamento dos 
JEFs e das turmas recursais: análise de demanda, fluxo de trabalho e avaliação dos cenários futuros”, o magis-
trado destacou que a estatística deve ser usada como instrumento da gestão já que, pela sua experiência de 26 
anos de trabalho — só na Justiça Federal, com planejamento, é possível trabalhar menos e produzir mais. “Com 
base nos dados, podemos tomar as decisões necessárias para bem administrar os JEFs e qualquer unidade da 
Justiça Federal. Mas, se não trabalharmos com foco na gestão, estamos fadados ao fracasso”, acrescenta.

E foi com base nessa experiência, que o corregedor, assim que assumiu esse cargo, sentiu a necessidade 
de consolidar os dados estatísticos de toda a Justiça Federal da 5ª Região. A ideia era que as informações fos-
sem apresentadas por meio de um instrumento simples e objetivo, de forma a facilitar o acesso, a leitura e a



Tem inicio nesta terça-feira, dia 15/10, o Workshop Acesso à Justiça: 10 Anos de Juizados Especiais Fe-
derais. O evento, que é uma iniciativa do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CEJ/
CJF), é destinado a servidores e magistrados que atuam em Juizados Especiais Federais (JEFs). Seu objetivo é 
discutir e analisar os problemas dos JEFs, apontados pela pesquisa concluída no ano passado pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a pedido do CEJ/CJF. Também será a oportunidade para avaliar propostas 
de solução apresentadas por palestrantes. O encontro acontecerá no auditório do CJF, em Brasília, até quarta-
-feira (16/10).

O coordenador científico do evento, juiz federal Ronivon de Aragão, espera que o workshop traga pro-
postas efetivas de solução para os problemas concretos vivenciados pelos JEFs. Para tanto, ele ressalta a im-
portância da participação de juízes e servidores que atuam nos JEFs, além de representantes das instituições 
que atuam junto aos JEFs, tais como o Ministério Público, a Advocacia-Geral da União, o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), a Caixa Econômica Federal (CEF) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). “É fundamen-
tal que esses órgãos estejam presentes, para trabalharmos os problemas em conjunto”, afirmou o magistrado.

Segundo ele, esta etapa do projeto visa mostrar, diante do diagnóstico feito pela pesquisa, quais pro-
postas, não somente no âmbito judicial, como também na parte administrativa, poderão ser estabelecidas 
para sanar os problemas levantados. “É uma resposta ao que a pesquisa levantou, para que ela não se perca 
no tempo”, disse. O magistrado frisa ainda que a intenção não é a de realizar um evento acadêmico, e sim um 
evento “de trabalho, com propostas efetivas, com modelos que possam ser replicados, adotados”. Ele acentua 
que procurou, na medida do possível, convidar os palestrantes de modo a distribuí-los por regiões. “As cinco 
regiões estão presentes no formato do evento”, pontuou.

A programação inclui também palestras que serão proferidas por magistrados e especialistas no assunto, 
tais como: a atuação do CJF com relação aos resultados da pesquisa do Ipea, a utilização de estatísticas como 
ferramenta de gestão, o trâmite das demandas, linguagem e comunicação, fluxos de trabalho e integração 
entre os diversos atores. Foram oferecidas, ao todo, 200 vagas para coordenadores, coordenadores regionais, 
presidentes das turmas recursais, juízes e servidores dos juizados especiais federais, bem como para servidores 
do CJF. Após quatro meses de realização do workshop, será enviada aos participantes uma avaliação para veri-
ficar se as práticas apresentadas no evento foram implementadas nos juizados especiais.
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Workshop acesso à Justiça: 10 anos de Juizados Especiais
Federais começa nesta terça (15/10)

compreensão, e também, de organizar o trabalho. “Sem dados, não temos elementos para responder às críticas da 
sociedade com relação à Justiça. Como dizer algo positivo sem dados? Com base neles, podemos verificar onde es-
tão as falhas, para preenchê-las, e também podemos localizar os excessos, para apará-los”, explicou.
 A consolidação das informações, apresentada na página de estatísticas do site da corregedoria-regional 
da 5ª Região (http://www.trf5.jus.br), traz o levantamento dos processos distribuídos, em andamento, julgados e 
arquivados nos últimos cinco anos. Por meio desses dados, é possível constatar, por exemplo, que, nesse período, 
a proporção do número de processos que tramitam nos JEFs vem aumentando em comparação com o total de 
processos que tramitam em toda a Justiça Federal. “Essa porcentagem variou de 63,67%, em 2008, para 68,87% em 
2012. Acredito que, quando os JEFs estiverem na plenitude de sua competência, esse percentual deve estabilizar em 
70%. Um índice acima dos 60%, previstos no momento da criação dos Juizados”, avaliou.
 Outra preocupação, segundo o palestrante, é que o fato de tomar os números como base não transforme o 
trabalho em uma atividade dissociada das pessoas. “Apesar de trabalharmos com números, a ideia é utilizar a dispo-
nibilidade material e humana de forma humanizada. Fazendo as pessoas pensarem e descobrindo as aptidões de 
cada um. Para isso, é necessário envolver a equipe e dar espaço para que eles se expressem”, afirmou o desembar-
gador, completando que é do diálogo que nascem as boas ideias. “Até quando faço correições, vou captando boas 
práticas e disponibilizo em nosso site a fim de disseminar por toda a Justiça. Também procuro conhecer as iniciativas 
positivas para aplicar no meu dia a dia. Sou um grande copiador, mas dou o crédito ao autor da ideia”.
 O esforço coletivo, segundo Barros Dias, é que vai levar ao sucesso. “No trabalho em equipe, é imprescindível 
que todos estejam comprometidos na busca de soluções. Afinal, sempre existe outra forma de fazer. A mente huma-
na é inesgotável, como também, a capacidade de adaptação do ser humano. Acredito que somos capazes de fazer 
tudo o que quisermos. Querer é poder!”, concluiu o corregedor.

 *Conselho da Justiça Federal
   Assessoria de Comunicação Social



TNU suspende descontos em benefício
INSS pretendia o ressarcimento por suposto erro na concessão de benefício anterior, sem apurar os fatos em 

processo administrativo

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), reunida em Brasília no 
dia 9 de outubro, negou pedido do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) para modificar julgado 
da Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco. O acórdão, que manteve a sentença do JEF de 
origem, havia determinado a interrupção dos descontos nos proventos da pensão por morte paga a 
uma segurada que recebia o benefício de amparo social a idoso. O INSS vinha efetuando esses descon-
tos a título de ressarcimento por prestações do benefício assistencial, pago em período anterior à Data 
de Entrada do Requerimento - DER da pensão.

Tudo começou em 4 de dezembro de 2000, quando a segurada procurou o INSS e pediu a conces-
são de amparo social a idoso. Concedido o benefício, ela se sustentou com ele até 30 de abril de 2009, 
quando seu marido faleceu. Ela, então, voltou ao INSS, apresentou a certidão de casamento, e pediu 
que lhe fosse concedida a pensão por morte a partir de 1º de maio de 2009, em substituição ao benefí-
cio assistencial. A questão é que, ao deferir o pedido, o funcionário do INSS entendeu que ela tinha re-
cebido o benefício anterior de forma irregular e que deveria ressarcir à autarquia os gastos efetuados.

O problema é que o servidor chegou a essa conclusão sem abrir um processo administrativo pró-
prio ou sequer dar a oportunidade de contraditório e de ampla defesa à segurada. “No procedimento 
administrativo, nenhuma decisão fundamentada foi elaborada, bastando ao requerente, por meio de 
seu agente, um comando ao sistema informatizado para que a requerida passasse de credora de uma 
pensão por morte de valor mínimo, que lhe dava a mais que o benefício de amparo social a idoso, 
apenas a gratificação natalina, à devedora da importância de mais de 36 mil reais, que passaram a ser 
descontados de seu novo benefício”, resumiu o relator do processo na TNU, juiz federal Luiz Claudio 
Flores da Cunha.

No processo, o INSS alega que a segurada colaborou para o suposto erro administrativo no mo-
mento da concessão do benefício assistencial, já que declarou que seu marido a tinha abandonado 
sem qualquer prestação de alimentos. “O INSS pretende que a segurada, para fazer jus à pensão por 
morte, teria mentido sobre o abandono pelo marido. Mas, não há comprovação alguma de que o be-
nefício de amparo social a idoso tenha sido pago indevidamente à autora da demanda, partindo todo 
o procedimento de ressarcimento de uma premissa estabelecida de forma cruel e ilegal”, explicou o 
relator.

Na TNU, o relator apresentou três fundamentos para negar o recurso do INSS. Em primeiro lugar, 
o magistrado destacou que a sentença afastou expressamente qualquer ilegalidade na percepção do 
amparo social a idoso, uma vez que, conforme a jurisprudência majoritária da época, o benefício rece-
bido pelo marido da segurada deveria ser mesmo excluído da receita do núcleo familiar, por analogia 
ao Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), no ponto em que determina que o benefício assistencial (artigo 
34, parágrafo único) não seja considerado no cálculo da renda familiar para fins de concessão de bene-
fício assistencial. O relator levou ainda em conta que o acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária 
de Pernambuco resolveu definir a questão pela boa-fé, atribuindo tal condição à autora.

Fator decisivo também para o magistrado foi o fato de tratar-se de um caso de afronta ao devido 
processo legal, com negativa do contraditório e da ampla defesa, ainda mais quando esta violação 
atinge o patrimônio jurídico de uma idosa, hoje com 80 anos de idade e analfabeta. “A falta notória de 
um prévio procedimento administrativo para averiguação das condições de eventual incongruência 
entre o recebimento do amparo social ao idoso e das condições com as quais se trabalhou para a con-
cessão da pensão por morte de seu marido, deverá ser fundamento suficiente a que não se autorizem 
os descontos efetivados”, concluiu Dr. Flores.

Processo 0514296-37.2011.4.05.8300
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A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) decidiu que, se a adminis-
tração reconhece uma dívida, mas não paga e nem opera ato administrativo para se manifestar contrária ao 
pagamento, o credor não pode ser prejudicado por essa demora com a contagem de prazo prescricional. A de-
cisão foi dada na sessão do dia 9 de outubro, em Brasília, no julgamento do caso apresentado por um servidor 
público do INSS que, em 10/07/2003, teve reconhecidos passivos relativos à diferença de adicional de tempo 
de serviço, exercido de julho de 1996 a dezembro de 2000.

Como o pagamento não foi efetuado, apesar de a autoridade responsável ter, inclusive, expedido ordem 
de pagamento, o servidor recorreu à Justiça em 25/04/2007, mas não obteve sucesso. Isso porque a sentença 
do 2º Juizado Especial Federal de Porto Alegre decidiu que seu direito havia prescrito, ou seja, que ele não po-
deria mais exigir o pagamento das diferenças, uma vez que teria perdido o prazo para fazê-lo.

A razão foi que o juízo de primeiro grau considerou que o servidor tinha que reivindicar o pagamento 
em, no máximo, 5 anos (60 meses), contados a partir de dezembro de 2000 (momento em que se consumou o 
fato que deu origem ao direito) e que esse prazo foi interrompido quando o pagamento foi solicitado adminis-
trativamente. Acontece que, como a dívida foi reconhecida em 10/07/2003, mas não foi paga, o entendimento 
foi que o prazo voltou a correr, desta vez pela metade (30 meses), e que já teria se esgotado em 25/04/2007, 
passados mais de 44 meses, quando o servidor procurou a Justiça Federal.

Como a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul manteve a sentença, o servidor resolveu 
recorrer à TNU, que havia julgado caso idêntico em setembro de 2012, sob relatoria do juiz federal Janilson 
Bezerra de Siqueira, no qual ficou assentado que, “se a administração reconhece a dívida e diz que vai pagá-la, 
mas não paga, sem, contudo, operar qualquer ato administrativo comissivo que demonstre a sua resistência 
manifesta ao pagamento, deve se dar crédito à confiança do servidor na administração e não puni-lo por ela, 
sequer correndo ainda o prazo prescricional por inteiro novamente”.

E foi nesse sentido que o relator do atual processo na TNU, juiz federal Luiz Cláudio Flores da Cunha, 
julgou. Com o resultado, o acórdão e a sentença proferidos pela TR-SJRS e pelo 2º JEF de Porto Alegre foram 
anulados, para que, a partir da premissa da não-ocorrência da prescrição das parcelas em discussão, seja reali-
zado novo julgamento.

Processo 2007.71.50.0004198-1
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Dívidas reconhecidas pela administração pública não prescrevem, diz TNU

Notícias do CNJ

CNJ estabelece regras para a contratação de soluções de TI pelos tribunais*
Os tribunais brasileiros terão de observar algumas regras na hora de contratar soluções na área de 

tecnologia da informação e comunicação. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, na sessão ordi-
nária da última terça-feira (8/10), uma resolução sobre o tema. O texto foi aprovado pela unanimidade dos 
conselheiros e entrará em vigor após ser publicado no Diário da Justiça.

De acordo com o conselheiro Emmanoel Campelo, relator da matéria, a norma visa atender uma 
necessidade do Poder Judiciário. “Não tínhamos, no Poder Judiciário, uma norma relativa a esse tema. Tí-
nhamos essa carência. A edição da resolução foi, inclusive, uma recomendação do Tribunal de Contas da 
União”, afirmou.

Pela norma, as contratações deverão ser precedidas de plano elaborado em harmonia com o Planeja-
mento Estratégico Institucional ou Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação 
do órgão judicial. Esses documentos, por sua vez, terão de estar alinhados com o Planejamento Estratégico 
do Poder Judiciário, instituído pelo CNJ.

Segundo a resolução, o plano deverá demonstrar o benefício da contratação pretendida e informar, 
entre outros aspectos, necessidade, justificativa e valor estimado da contratação da solução de TI e Comu-
nicação, assim como a relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser contratado. Tam-
bém, pela regulamentação, a empresa prestadora de serviço não poderá ser a mesma a avaliar, mensurar 
ou fiscalizar o objeto da contratação.



Quantidade de casos novos por magistrados no 1º grau compromete julgamento célere*

Congestionamento de processos prejudica julgamentos no 1º grau*

O grupo de trabalho criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para encontrar soluções para o 
congestionamento de processos na primeira instância do Judiciário brasileiro enfrenta desafio significativo. 
Apenas um em cada quatro processos foi julgado por juízes do primeiro grau de jurisdição em 2011, de acordo 
com o levantamento do CNJ Justiça em Números. Dos 79,9 milhões de processos que tramitavam na primeira 
instância, apenas 21,8 milhões de ações foram julgadas e baixadas (resolvidas), o que equivale a 27% do volu-
me processual e a uma taxa de congestionamento de 73%, segundo o relatório.

No segundo grau, o índice é de 50%. Das 5,9 milhões de ações que tramitavam naquele ano, 3 milhões 
foram baixadas (resolvidas). A Justiça Estadual é o ramo do Poder Judiciário com a taxa de congestionamento 
mais crítica, 75%. De acordo com os dados de 2011 do Justiça em Números, apenas 25% das demandas foram 
resolvidas, o que corresponde a 15,9 milhões dos 65,2 milhões de processos que tramitavam na primeira ins-
tância naquele ano – o percentual de processos julgados e baixados pelo segundo grau é mais que o dobro, 
52%.

A taxa de congestionamento no primeiro grau, em 2011, atingiu 68% na Justiça Federal, 59% na Justiça 
Militar Estadual e 50% na Justiça do Trabalho. O único ramo de Justiça que conseguiu julgar e baixar mais da 
metade dos processos que tramitavam em 2011 foi a Justiça Eleitoral. Nesse ramo, a taxa de congestionamento 
foi de 48%.

Para mudar o quadro grupo de trabalho formado por conselheiros e juízes do CNJ discute estratégias 
para atacar as causas dos problemas enfrentados pela primeira instância e que possam subsidiar uma política 
permanente para a melhoria desse segmento do Judiciário.

*Manuel Carlos Montenegro
Agência CNJ de Notícias

A quantidade excessiva de ações por magistrado no primeiro grau de jurisdição, aliada à estrutura defi-
ciente de boa parte das unidades e à má alocação dos recursos humanos e materiais, compromete a prestação 
judicial nesse segmento do Poder Judiciário. É o que apontam as estatísticas do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ).

Dados de 2011 do Relatório Justiça em Números demonstram que, enquanto um juiz da primeira ins-
tância tem em média 5.860 processos para julgar por ano (considerando-se os casos novos mais o estoque), 
um magistrado do segundo grau tem 3.026 ações, em média. Na Justiça Estadual, o problema é mais grave – a 
carga de trabalho no primeiro grau é de 6.823 processos por magistrado, 178% a mais do que a do segundo. 

No ano de 2011, uma média de 1.548 processos novos foi distribuída a cada juiz da primeira instância, 
17% a mais do que os 1.327 que chegaram às mãos de cada magistrado do segundo grau. O problema é mais 
sentido na Justiça Estadual. Cada juiz dos tribunais estaduais do primeiro grau recebeu em média 1.667 ações 
novas para julgar em 2011, 520 a mais que os magistrados da segunda instância – diferença de 45%.

Para o aperfeiçoamento da primeira instância, um grupo de trabalho criado no último mês de setembro 
apresentará propostas para a construção de uma política permanente.

*Manuel Carlos Montenegro 
Agência CNJ de Notícias

Campelo explicou que a redação da nova resolução resultou de pesquisas realizadas pelo CNJ, em um 
período de aproximadamente oito meses. “O texto é bastante técnico. O objetivo é evitar desperdício de 
dinheiro público e garantir que as contratações sejam feitas com a máxima lisura. Agora o administrador 
não terá justificativa para contratar mal. Agora há uma diretriz”, afirmou o conselheiro.

*Giselle Souza
Agência CNJ de Notícias
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O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), minis-
tro Joaquim Barbosa, lança, nesta terça-feira (15/10), na sede do Tribunal Superior do Trabalho (TST), o 
relatório da pesquisa Justiça em Números 2013, relativa aos dados de 2012. O estudo é considerado o 
mais importante panorama global da Justiça brasileira e é feito todo ano a partir de dados encaminhados 
semestralmente pelos tribunais. Às 11 horas, a conselheira Maria Cristina Peduzzi concederá entrevista 
coletiva na Sala de Togas do TST.

A publicação traz informações importantes sobre todos os ramos da Justiça e dos Tribunais Supe-
riores, com exceção do STF. Entre as informações contidas no relatório, estão a movimentação processual 
– com número de processos novos e baixados ao longo do ano –, o orçamento gasto, o valor gasto com 
despesas de pessoal, o número de juízes e de servidores, a taxa de congestionamento e a carga de traba-
lho dos juízes.

Entre as novidades do relatório deste ano está o fortalecimento da comparação histórica dos dados. 
No relatório de 2013, é possível avaliar com mais segurança a evolução dos principais indicadores de cada 
tribunal, do ponto de vista da despesa, da força de trabalho e da litigiosidade. Além disso, a edição deste 
ano trará mapas e análises mais completas feitas a partir da distribuição geoespacial dos dados e indica-
dores de cada ramo da Justiça.

O lançamento do Relatório Justiça em Números 2013 será a partir das 9 horas, na sede do TST, em 
Brasília/DF, onde será realizado o seminário A Administração da Justiça e a Garantia de Direitos: Diálogos 
sobre a Eficiência na Gestão do Poder Judiciário: Lançamento do Relatório Justiça em Números. Após a 
abertura, feita pelo ministro Joaquim Barbosa, a conselheira Maria Cristina Peduzzi apresentará um pano-
rama nacional com os principais dados e o novo Índice de Produtividade Comparada da Justiça (IPC-Jus).

Em seguida, a conselheira Ana Maria Amarante apresentará o panorama da Justiça Estadual. O pano-
rama da Justiça Federal será apresentado pelo conselheiro Guilherme Calmon e o da Justiça do Trabalho 
ficará a cargo do conselheiro Rubens Curado.

O seminário se estenderá até quarta-feira (16/10) e contará com a presença de especialistas estran-
geiros e de presidentes dos tribunais que se destacaram em 2012 em práticas de gestão e jurisdição.

*Tatiane Freire
Agência CNJ de Notícias

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) oferece aos servidores do Poder Judiciário mais de 7 mil 
vagas em cursos de capacitação em áreas do Direito e Administração Pública. Os interessados pode-
rão se inscrever a partir desta terça (15/10) até sexta-feira (18/10). As qualificações fazem parte do 2º 
Ciclo de Capacitação do Poder Judiciário, promovido pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de 
Servidores do Poder Judiciário (CEAJud), do CNJ, e serão ministradas na modalidade a distância.

O CEAJud oferece 12 cursos: Ética – uma Questão de Escolha (com carga de 24 horas aula), Im-
probidade Administrativa, Direito da Infância e Juventude, Direito Constitucional, Lei n. 8.666/1993 – 
Pregão e Sistema de Registro de Preço, Administração Judiciária, Desenvolvimento de Competências 
Gerenciais, Gestão de Projetos, Docência On-Line, Gestão Estratégica com o Uso do BSC, Orçamento 
Público e Processo Penal.

As aulas dessas turmas devem começar nos dias 4, 11 e 18 de novembro. Além dos servidores, 
poderão participar magistrados de todo o País. A confirmação será por e-mail no ato da inscrição.

Os cursos terão, em média, duração de 30 dias. Ao final desse período os alunos aprovados terão 
direito a certificado.

*Giselle Souza
Agência CNJ de Notícias

Presidente do CNJ lança pesquisa com o panorama da Justiça em 2012*

CNJ abre inscrição para mais de 7 mil vagas em 12 capacitações*


