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ABDH lança o livro “Direito das futuras gerações” no auditório da JFES
A Academia Brasileira de Direitos Humanos - ABDH lançou na última quinta-feira (12), às 18h, o livro 

“Direito das Futuras Gerações”, reunindo textos inéditos de importantes juristas do Brasil e do Exterior so-
bre os desafios para a consolidação dos Direitos Humanos. A obra foi 
apresentada durante evento aberto ao público, no auditório da Jus-
tiça Federal, em Vitória, com participação especial do jurista Dalmo 
Dallari, que proferiu palestra sobre o tema. 

A obra coletiva lan-
çada pela ABDH teve orga-
nização dos juristas Daury 
Cesar Fabriz, Paulo Roberto 
Ulhoa, Julio Pinheiro Faro, 

Jovacy Peter Filho, Marcelo Sant’Anna Vieira Gomes e Heleno Flo-
rindo da Silva. O livro sai com o selo da editora Cognorama e tem 
prefácio do juiz federal titular da 2ª Vara Federal de Execução Fis-
cal de Vitória, Alceu Maurício Júnior. 

Homenagens - No evento, a ABDH homenageou personali-
dades locais que se dedicam e apoiam a causa dos Direitos Humanos, como João Batista Herkenhoff, Maria 
da Penha Smarzaro Siqueira e Benjamin Baptista Junior. O artista Penithencia criou a obra intitulada “Huma-
nidades”, especialmente para a ocasião.

Foi divulgado nesta semana ato do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que re-
move, a pedido, o juiz federal André Luiz Martins da Silva, da 2ª Vara Federal de Cachoeiro 
de Itapemirim para a 3ª Vara Federal daquele município. O ato é do dia 5 de dezembro de 
2013. Veja abaixo.

ATO Nº TRF2-ATP-2013/00636 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 22, item XXV, do Regimento Interno, e considerando o decidido pelo Plenário des-
te Tribunal, em sessão realizada nesta data, nos autos do Processo Administrativo, TRF2-PES-2013/01392, 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - REMOVER, a pedido, o MM. Juiz Federal, Dr. ANDRÉ LUIZ MARTINS DA SILVA, da 2ª Vara 

Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES para a 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, ambas 
pertencentes à Seção Judiciária do Espírito Santo. 

Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
SERGIO SCHWAITZER

André Luiz Martins é oficialmente juiz da 3ª VF-Cachoeiro de 
Itapemirim



JFES encerra 7ª Campanha Natal Feliz com entrega de presentes 
e confraternização

A Justiça Federal capixaba encerrou na sexta-feira, 13, com confraternização no auditório da sede, em Vi-
tória, a 7ª Campanha Natal Feliz – campanha de arrecadação de presentes de Natal para filhos de funcionários 
das empresas terceirizadas que atendem à Seccional. 

Este ano foram contemplados 99 meninos e meninas, de zero 
a 12 anos, filhos de funcionários que atuam nos serviços de limpeza, 
copa, manutenção, jardinagem, mensageria, suporte de informática e 
vigilância. 

Os presentes foram doados pe-
los magistrados e servidores da Sec-
cional, que participaram voluntaria-
mente da campanha, idealizada em 
2006 pela servidora Juliana Pezzin, 
supervisora da Seção de Desenvolvi-

mento de Informática (Sedin/NTI). 
A sugestão de Juliana foi inscrita no Prêmio Melhores Ideias, realizado 

naquele ano, com o objetivo de fomentar a criação de projetos que gerassem 
melhorias na qualidade dos serviços prestados na Seccional, bem como me-
lhorias no ambiente de trabalho, entre outras. A SJES acatou a sugestão e coube ao Núcleo de Comunicação 

Social e Relações Públicas (NCS) colocá-la em prática. Graças ao espírito de colabo-
ração e solidariedade dos colegas da Seccional, a iniciativa chegou ao sétimo ano 
consecutivo, com 100% das crianças inscritas beneficiadas.

Como nos anos anteriores, os presentes foram entregues aos terceirizados na 
confraternização de sexta, também realizada com a colaboração de juízes e servi-
dores, que gentilmente doaram valores em dinheiro para a compra de bolo, torta, 
refrigerantes e brindes para sorteio entre aqueles que não têm filhos inscritos na 
campanha. 

O evento contou com a apresentação do Coral da Justiça Federal, que, sob a 
regência de Hellem Pimentel, arrancaram animados aplausos da plateia, sentindo-
-se honrada pela oportunidade de ver o grupo cantando só para eles. Após a apre-

sentação, os coralistas Josélio, Paulo Augusto, Thiagus, Andrea, Ana Saleti, Fabíola, Neidy, Lília, Márcia, Magda e 
Marilda, foram convidados para fazer a entrega dos presentes.

Durante o evento, a diretora do NCS, Ana Paola Dessaune Carlos 
Vidal, destacou que aquela festa nada mais era que “um pequeno agra-
decimento de todos nós pelo trabalho dos terceirizados, pelo carinho e 
dedicação que demonstram durante o ano com todos nós”. 

E continuou: “A gente tem que fazer muitos agradecimentos, pois 
não fazemos nada sozinhos, como vocês bem sabem. Então vamos lá, 
obrigada: ao Nico (Carlos Nico, do NOM), que está sempre conosco nestes eventos; aos gestores dos contratos 
com mão-de-obra terceirizada pela colaboração e liberação dos funcionários para participar desta festa, aos 
juízes e servidores desta Seccional que participaram da campanha e contribuíram para a compra dos presentes 
para sorteio e do lanche. Nosso muito obrigado e até a próxima campanha!”

Os pacientes que fazem sessões de hemodiálise no Instituto de Doenças Renais da Serra terão um fim de 
tarde mais alegre no dia 18 de dezembro. Regido pela maestrina Hellem Pimentel, o Coral da Justiça Federal irá 
apresentar no instituto, localizado no Vitória Apart Hotel, a partir das 18 horas.

Esta é a segunda vez que o Coral se apresenta para os pacientes com 
insuficiência renal naquele hospital. Ano passado, o grupo esteve lá, nesta 
mesma época. 

Formado por servidores da JFES, aposentados, familiares e amigos, o 
Coral comemorou quatro anos no início deste mês e tem se apresentado em 
eventos dentro e fora da Justiça Federal, inclusive em outros Estados, como 
Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Coral da JFES se apresenta no Instituto de Doenças Renais da Serra

Gratidão



Nota de esclarecimento sobre pagamento das RPVs*
O Conselho da Justiça Federal esclarece que está aguardando a abertura de crédito adicional por parte 

do Poder Executivo, para proceder à liberação, aos tribunais regionais federais (TRFs), dos recursos financeiros 
destinados ao pagamento das requisições de pequeno valor (RPVs) autuadas em outubro deste ano.

*Assessoria de Comunicação Social do CJF

Nas seções judiciárias onde houver três ou mais varas federais com competência criminal exclusiva, 
pelo menos duas delas devem ter competência exclusiva ou concorrente para o processamento e julga-
mento de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e va-
lores e de crimes praticados por organizações criminosas. Com esta determinação, o Conselho da Justiça 
Federal (CJF) alterou a Resolução 517, de 30 de junho de 2006, a qual autorizou que os tribunais regionais 
federais, na sua área de jurisdição, pudessem especializar varas federais criminais visando o julgamento 
de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e 
aqueles praticados por organizações criminosas. 

A decisão do CJF foi proferida em sessão realizada no dia 25/11. A resolução determina que os TRFs 
deverão, no prazo de noventa dias, atualizar seus normativos internos para adequação aos seus termos.

O relator do processo no CJF, ministro Arnaldo Esteves Lima, corregedor-geral da Justiça Federal, ex-
plica, em seu voto, que, passados dez anos da edição da Resolução 314/2003, que deu origem à Resolução 
517, não obstante os resultados satisfatórios alcançados, torna-se necessária a adoção de medidas para 
ajustar a gestão dessas varas criminais, justamente com o objetivo de imprimir maior produtividade e efi-
ciência ao seu funcionamento. De acordo com o ministro, a realidade atual da Justiça Federal demonstra 
que há varas sobrecarregadas de processos por conta da especialização, enquanto há outras ociosas ou 
julgando questões criminais de menor relevância, o que significa perda da força de trabalho.

Varas especializadas em lavagem de dinheiro e organizações criminosas 
podem ter número ampliado*

Notícias do CJF

Felix Fischer abre Congresso Internacional de Direito Ambiental no CJF*
A riqueza biológica do Brasil, a importância dessa biodiversidade na economia nacional e o que 

isso representa de desafios para o Poder Judiciário foram ressaltados pelo ministro Felix Fischer, presi-
dente do Conselho da Justiça Federal (CJF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao abrir naa segunda-
-feira (9) o Congresso Internacional de Direito Ambiental, promovido pelo Centro de Estudos Judiciários 
do CJF. Com o tema “O Meio Ambiente no Judiciário: Desafios e Tendências”, o congresso aconteceu até 
terça-feira (10), na sede do CJF, em Brasília.

Segundo o ministro, “tudo no Brasil é superlativo”. Há muitas possibilidades, grandes espaços ge-
ográficos, diversos biomas e a maior biodiversidade do planeta. “Entretanto, em contrapartida, também 
nossos problemas e desafios são enormes, principalmente porque todos esses elementos humanos, so-
ciais e ambientais estão interagindo e exigindo intervenção que consiga conciliá-los e harmonizá-los”, 
afirmou o presidente. 

“O Judiciário está atento a toda essa temática, que tem hoje previsão constitucional e conta com 
abundante legislação. Não é tarefa fácil a atribuída aos nossos magistrados. Ao contrário, é complexa e 
árdua, tanto na perspectiva estritamente jurídica, como nas suas dimensões éticas, econômicas e políti-
cas”, disse Felix Fischer. 

O ministro destacou a importância do STJ para a questão. Hoje, com dezenas de precedentes que 
uniformizam e consolidam o direito ambiental brasileiro, o STJ permite a mescla das múltiplas perspecti-
vas locais e o encontro dos distintos olhares regionais, segundo o presidente. A íntegra do discurso do 
ministro e a cobertura completa do Congresso de Direito Ambiental do CEJ/CJF podem ser confe-
ridas no www.jf.jus.br.



O ideal, segundo ele, “é que um maior número de varas criminais federais localizadas nas respectivas 
sedes da seções judiciárias disponham dessa competência, evitando-se a concentração excessiva de po-
deres, o resguardo da garantia constitucional do juiz natural, a exposição demasiada do magistrado que 
atua nessas varas, sob o prisma de sua segurança e distribuição equânime e razoável dos processos”.

O ministro acrescenta ainda que, diante da recente alteração da Lei n. 9.613/1998, pela Lei n. 
12.683/2012, a expectativa é que o número de casos de crimes praticados por organizações criminosas 
aumente significativamente. “Isso porque, de acordo com esse novo normativo, toda e qualquer infração 
penal poderá ser considerada para efeito de antecedente à lavagem”, explica o ministro. Ele esclarece que, 
com isso, aumentará substancialmente o número de inquéritos e ações penais com esse objeto, o que 
impõe a adoção de estrutura judiciária compatível com a demanda.

A sobrecarga do número de processos nas varas especializadas é demonstrada pelo ministro com a 
apresentação do Pedido de Providências n. 2013/00032, que tramita no CJF sob a relatoria dele, no qual 
o Ministério Público Federal requer a extinção da especialização da vara de lavagem no âmbito da Seção 
Judiciária de Minas Gerais, justamente em razão do acúmulo de processos, que tem gerado maior demora 
no julgamento dos processos distribuídos àquela vara especializada. Outro exemplo, de acordo com ele, 
vem do TRF da 3a Região, que editou normativo interno que especializa mais uma vara na Seção Judiciária 
de São Paulo, totalizando o número de três as que detêm essa competência.

*Assessoria de Comunicação Social do CJF

Resolução do CJF ratifica especialização em lavagem de dinheiro e 
organizações criminosas, afirma ministro Dipp*

Na opinião do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), ministro Gilson Dipp, a decisão do CJF que possibilitou a especialização de duas ou 
mais varas criminais no julgamento e processamento de crimes contra o Sistema Financeiro Nacio-
nal, de lavagem de dinheiro e praticados por organizações criminosas, em seções judiciárias onde 
houver três ou mais varas com competência criminal exclusiva, veio ratificar a obrigatoriedade da 
especialização. 

A decisão consta de nova resolução aprovada pelo CJF em sessão realizada nesta segunda-fei-
ra (9), que alterou a Resolução 517/2006, a qual autorizava os tribunais regionais federais a especia-
lizarem varas criminais no julgamento de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, de lavagem 
de dinheiro e praticados por organizações criminosas. “A resolução veio dizer novamente que deve 
haver varas especializadas no processamento e julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro e 
daqueles praticados por organizações criminosas”, afirmou o ministro, autor da proposta que deu 
origem à Resolução n. 517.

O ministro Dipp explica que a decisão do CJF tem dois objetivos principais: atualizar a reso-
lução, incorporando recentes mudanças legislativas, e ratificar a obrigatoriedade da especialização 
nessas modalidades de crimes, considerados altamente complexos. A chamada “Lei de Lavagem de 
Dinheiro” - Lei n. 9.613/1998 – foi alterada pela Lei n. 12.683/2012, a qual eliminou o rol de crimes 
antecedentes ao crime de lavagem, o que significa que qualquer atividade criminosa pode ser ante-
cedente. A expectativa é que, com isso, o número de novos casos de crimes de lavagem de dinheiro 
aumente. Outra mudança legislativa veio com a Lei n. 12.850/2013, que definiu o conceito de orga-
nização criminosa, referência que foi feita na proposta de nova resolução do CJF. 

Mas, na visão do ministro Gilson Dipp, o mais importante é que a resolução do CJF reforça a 
ideia de que a especialização é um aprimoramento da Justiça criminal brasileira. “Isso faz um bem 
para a sociedade, porque torna o processo mais célere. São crimes geralmente transnacionais, que 
exigem maior especialização das autoridades envolvidas”, observa o ministro, ao lembrar que o Bra-
sil passou a ser bem avaliado por organismos internacionais de prevenção ao crime, como o Grupo 
de Ação Financeira Internacional (Gafi), depois da iniciativa de especializar as varas federais.

Um exemplo de que a ampliação do número de varas competentes para o julgamento desses 
crimes em nada prejudica o processamento das causas, segundo o ministro, vem da Seção Judiciária 
do Rio de Janeiro, onde já existem quatro varas especializadas. De acordo com ele, o acúmulo de 
processos em uma só vara especializada justifica essa ampliação, para que não se comprometa a 
agilidade. “O importante é manter acesa a chama da especialização”, conclui Gilson Dipp.



Em 2001, o Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do CJF promoveu pesquisa para verificar por-
que havia tão poucos processos relativos ao tipo penal lavagem de dinheiro em tramitação na Jus-
tiça Federal. O diretor do CEJ/CJF, na época, ministro Milton Luiz Pereira, convidou o ministro Dipp 
para fazer uma análise dos dados da pesquisa. A partir dessa análise, foi instituída comissão para 
avaliar os resultados da pesquisa e verificar como o CJF e outras instituições poderiam colaborar na 
solução dos problemas apresentados.

A comissão, presidida pelo ministro Dipp, era composta por juízes federais criminais e por 
representantes do Ministério Público Federal, Polícia Federal, Banco Central, Receita Federal e do 
recém-criado Conselho de Controle das Atividades Financeiras (Coaf ). Dos trabalhos da comissão 
resultou uma série de propostas e recomendações, sendo a mais importante delas a proposta de 
especialização de varas federais no processamento e julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro 
e contra o Sistema Financeiro Nacional. Coube ao ministro Dipp apresentar ao CJF uma proposta de 
resolução especializando varas federais. 

Hoje essas varas são um sucesso, na avaliação do ministro Dipp. A partir dessas especializa-
ções, o número de inquéritos relativos a esses crimes começou a crescer “exponencialmente” e co-
meçaram a acontecer as primeiras condenações. 

Há exatos dez anos atrás, o CJF editou a Resolução 314, a primeira a determinar a especiali-
zação das varas, inicialmente apenas quanto aos crimes de lavagem de dinheiro e contra o Sistema 
Financeiro Nacional, posteriormente alterada pela Resolução 517, para incluir os crimes praticados 
por organizações criminosas.

*Assessoria de Comunicação Social do CJF

Como tudo começou

Você é bem atendido pela Justiça Federal (JF)? Seu processo foi julgado em um prazo razoável? 
Você confia na JF como aplicadora da lei? As informações de que você precisa estão disponíveis? Você 
acha que a JF é acessível aos cidadãos? Conseguir respostas para essas e outras perguntas é o principal 
objetivo da Pesquisa de Satisfação, que está sendo promovida pelo Conselho da Justiça Federal, em 
parceria com os tribunais regionais federais e demais unidades da Justiça Federal, cujo prazo final foi 
prorrogado até o dia 28 de fevereiro de 2014.

Com o tema “Sempre pode melhorar... e sua opinião fará diferença”, a pesquisa pode ser respon-
dida por todos que sejam, ou tenham sido, usuários dos serviços oferecidos pela Justiça Federal, seja 
como parte, advogado, procurador, perito ou defensor público. A ideia é saber como a JF faz parte da 
vida de cada um e, por meio da opinião de um grande número de pessoas, identificar oportunidades de 
melhorias e traçar estratégias para evoluir nos aspectos de atendimento (encaminhamento adequado), 
acessibilidade (acesso físico e virtual, por telefone e envio automático de informações), tempo médio de 
duração dos processos, transparência (democratização do acesso às informações) e segurança judicial 
(garantia de aplicação objetiva da Lei). 

São 47 perguntas objetivas — nas quais o respondente avalia os serviços utilizados por ele numa 
escala que vai de Ótimo a Péssimo — além de um espaço para críticas e sugestões. A previsão é que o 
questionário seja respondido no tempo médio de 7 minutos. Não é preciso se identificar. As perguntas 
estão disponíveis desde o dia 18 de novembro, no endereço http://www.jf.jus.br/pesquisa2013/ques-
tionario.php?Id=68.

*Agência CNJ de Notícias

Notícias do CNJ

Prazo para participar da Pesquisa de Satisfação da Justiça Federal é 
prorrogado até o dia 28 de fevereiro de 2014*



Juízas, desembargadoras, conselheiras e ministras em atividade que preencherem o Censo Na-
cional do Poder Judiciário fornecerão seis respostas específicas ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
órgão responsável pela elaboração do questionário. O objetivo é descobrir se as magistradas já viven-
ciaram situações de preconceito ou em que medida se sentiram vítimas de discriminação durante sua 
atividade profissional. 

Inspirado em pesquisa similar elaborada por um centro de pesquisa espanhol, o Departamento de 
Pesquisas Judiciárias (DPJ), do CNJ, buscou investigar se as situações vivenciadas pelas magistradas são 
diversas daquelas vividas por seus colegas homens em razão de sua condição de mulher.

“O principal objetivo do censo é aprimorar as políticas de recursos humanos. A hipótese a ser con-
firmada é de que carreira da magistratura tem impactos diferentes para homens e mulheres. O cargo 
de juízas substitutas, o percurso até as promoções, a relação com os outros profissionais, podem ser 
diferentes. Não se trata de algo exclusivo ao Poder Judiciário: essas são diferenças presentes em todas 
as dimensões sociais”, afirmou a diretora-executiva do DPJ, Janaína Penalva.

“Comparativamente, as mulheres ganham menos que os homens e estão em menor número nas 
posições de comando. Além disso, temos um histórico de baixo número de juízas, pois o Poder Judici-
ário sempre foi um espaço majoritariamente masculino. Isso está mudando e essa mudança vai exigir 
novas políticas. O censo serve para nortear essas políticas visando permitir às mulheres condições ade-
quadas de trabalho”, completou a diretora. 

Os magistrados têm apenas mais 2 dias para responder ao questionário, que está disponível no 
portal do CNJ desde o dia 4/11 e já foi preenchido por 53% dos magistrados, totalizando 9 mil pessoas. 
Ainda faltam 7 mil respondentes. 

No ar desde agosto, a pesquisa ouviu, além dos juízes, 173 mil servidores da Justiça. O Censo pre-
tende descobrir e sistematizar o perfil das pessoas que trabalham na Justiça brasileira e saber a opinião 
delas em relação ao trabalho que desenvolvem em seus tribunais. 

Entre as perguntas incluídas no questionário para as juízas, estão: se, no exercício da magistra-
tura, ela já vivenciou alguma reação negativa por parte dos jurisdicionados; ou houve alguma reação 
negativa por parte de outros profissionais do sistema de Justiça; quais as dificuldades no exercício da 
magistratura e em que medida a vida pessoal é afetada pelo exercício da magistratura; e as dificuldades 
encontradas nos processos de remoção e promoção. 

O resultado do Censo deve ser divulgado somente no ano que vem. 

*Regina Bandeira
Agência CNJ de Notícias

Fórum da saúde disponibiliza diretrizes técnicas para auxiliar magistrados*
Já está disponível no espaço do Fórum da Saúde no Portal do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) um link para os protocolos e as diretrizes diagnósticas e terapêuticas do Ministério da Saúde 
para a área de Oncologia. O material, uma série de estudos técnicos desenvolvidos pelo Ministério, 
traz informações sobre as características e o tratamento indicado para 16 tipos de câncer. 

O objetivo, segundo o juiz auxiliar da Presidência do CNJ e coordenador do Fórum da Saúde 
Clenio Schulze, é disponibilizar aos magistrados informações técnico-científicas da área médica que 
possam auxiliá-los em suas decisões, principalmente no que diz respeito à concessão ou não de 
liminares. 

Também foi disponibilizado no espaço dedicado ao Fórum da Saúde a versão atual do Manual 
de Bases Técnicas – Oncologia, do SUS, e um roteiro técnico sobre medicamentos, produzido pela 
assessora técnica do Ministério da Saúde, Maria Inez Pordeus Gadelha. O material foi utilizado du-
rante o Encontro dos Coordenadores dos Comitês Estaduais do Fórum da Saúde, realizado no fim de 
novembro, na sede do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).

Censo busca identificar se juízas sofrem tratamento diferenciado no 
exercício de suas funções*



Instituído em 6 de abril de 2010, o Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e 
resolução das demandas de assistência à Saúde (Fórum da Saúde) foi criado para elaborar estudos 
e propor medidas concretas e normativas para o aperfeiçoamento de procedimentos, o reforço à 
efetividade dos processos judiciais e à prevenção de novos conflitos. 

O Fórum, supervisionado pela conselheira Deborah Ciocci, é formado por comitês estaduais 
e por um Comitê Executivo Nacional, composto por membros do Poder Judiciário, do Ministério da 
Saúde, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), da Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) e de entidades civis relacionadas às Secretarias de Saúde. 

O material técnico-científico pode ser acessado pelo link Documentos, no endereço http://
www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/saude-e-meio-ambiente/forum-da-saude. 

*Tatiane Freire - Agência CNJ de Notícias

As regras para a criação de novas unidades judiciárias e para a criação de cargos ou funções no Poder 
Judiciário entraram em vigor na segunda-feira (9/12). Foi publicada nessa data a Resolução n. 184/2013, 
que regulamenta a emissão, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de pareceres contra ou a favor dos 
anteprojetos de lei de ampliação de estrutura elaborados pela Justiça da União. O texto foi aprovado por 
unanimidade na 180ª Sessão Ordinária, que ocorreu no último dia 2 de dezembro.

A resolução foi apresentada pela conselheira Maria Cristina Peduzzi, presidente da Comissão Perma-
nente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento do CNJ. É aplicável ao Poder Judiciário Federal, mas 
considera as especificidades da Justiça Eleitoral, Tribunais Superiores, Conselho da Justiça Federal (CJF) e 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), dispondo que, em relação a estes, será aplicada, no que 
couber. Também no que couber será aplicada aos Tribunais de Justiça dos estados, embora as propostas 
legislativas tramitem nas assembleias legislativas das unidades da federação às quais atendem. Pela nor-
ma, essas Cortes devem encaminhar cópia de seus anteprojetos de lei ao CNJ, que elaborará nota técnica 
se assim julgar necessário. 

A resolução fixou o IPC-Jus (Índice de Produtividade Comparada da Justiça), divulgado no Relatório 
Justiça em Números, produzido anualmente pelo CNJ, como principal critério da nova metodologia de 
análise dos anteprojetos de lei elaborados pelos tribunais para criar cargos, funções ou unidades judiciá-
rias. Somente os tribunais que alcançarem a eficiência medida no primeiro quartil (até 25%) da avaliação 
do IPC-Jus no seu segmento da Justiça, em comparação com os tribunais do mesmo porte e ramo, recebe-
rão parecer do CNJ sobre as propostas legislativas que apresentarem. 

A Resolução CNJ n. 184 relaciona também as condições para o encaminhamento dos anteprojetos 
de lei ao CNJ, ao apontar quais elementos técnicos devem ser observados pelos tribunais e os documen-
tos que devem anexar às propostas legislativas. E estipula critérios para a ampliação dos cargos ou fun-
ções comissionadas.

Com relação à criação, extinção ou transformação de unidades judiciárias, a norma exige dos tri-
bunais a comprovação da necessidade de cargos de magistrados ou de servidores; a apresentação de 
estimativa quanto ao número de casos novos que poderão chegar à base territorial da unidade onde se 
pretende criar o novo juízo; e informações quanto à distância da unidade judiciária mais próxima com 
outra da mesma competência. 

“Salvo situações excepcionais devidamente justificadas, só será autorizada a criação de unidade ju-
risdicional em localidade em que já exista outra com igual competência material quando a estimativa de 
distribuição for igual ou superior a 50% da média de casos novos por magistrado do respectivo tribunal 
no último triênio”, diz um dispositivo da resolução. 

A conselheira Cristina Peduzzi explicou que a resolução tem por objetivo evitar o desperdício de 
dinheiro público. “A fixação desses critérios é medida da maior importância para orientar a avaliação dos 
anteprojetos de lei de iniciativa do Poder Judiciário que impliquem aumento de gasto com pessoal e en-
cargos sociais. Responde, assim, à preocupação em atender ao princípio da eficiência na gestão de pes-
soas, tendo em vista os crescentes gastos com recursos humanos pelo Poder Judiciário, apontados pelos 
relatórios anuais do Justiça em Números”, afirmou.

*Giselle Souza - Agência CNJ de Notícias

Entra em vigor resolução do CNJ que regula criação de cargos e unidades 
no judiciário* 
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Atividade de limpeza e serviços gerais em hospital é especial até 28/04/95*
Na sessão desta quinta-feira, dia 12 de dezembro, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais (TNU) reafirmou a tese de que devem ser consideradas especiais as atividades de lim-
peza e de serviços gerais em ambiente hospitalar, realizadas antes de 28/04/95, quando entrou em vigor 
a Lei 9.032 que, em seu artigo 57, alterou as regras para concessão de aposentadoria especial válidas até 
então. 

No caso concreto, a TNU aplicou esse entendimento para reformar acórdão da Turma Recursal 
do Paraná e declarar como especial a atividade desempenhada pela requerente do Pedilef 5013184-
15.2012.4.04.7001 como servente no setor de limpeza da Associação Evangélica Beneficente - um hospi-
tal de Londrina - no período de 19/12/1979 a 31/03/1983, Com a decisão, restabeleceu-se, integralmen-
te, a sentença de 1º grau. 

A juíza federal Kyu Soon Lee, relatora do processo, destacou que a TNU “tem se posicionado pelo re-
conhecimento de atividade especial, pelo agente nocivo biológico (item 1.3.2 do Decreto 53.831/64), não 
só para os profissionais da área da saúde, mas também da limpeza e de serviços gerais de ambiente hospi-
talar, até 28/04/1995”. A magistrada citou outros julgados nesse sentido: Pedilef 50147535120124047001, 
de relatoria do juiz federal Rogério Moreira Alves e Pedilef 50027348020124047011, de sua própria rela-
toria.  

Processo 5013184-15.2012.4.04.7001

Na sessão desta quinta-feira, dia 12 de dezembro, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Espe-
ciais Federais (TNU), reunida em Brasília, reafirmou seu entendimento de que não cabe a devolução de parcelas 
de caráter alimentar recebidas de boa-fé. A decisão foi dada no pedido de uniformização apresentado pelo 
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) com a intenção de modificar acórdão da 1ª Turma Recursal de Santa 
Catarina. Ao manter a sentença de 1º grau, a recursal confirmou a proibição de a autarquia efetuar qualquer 
desconto no benefício do autor em razão da revisão da Renda Mensal Inicial (RMI). 

Segundo o relator do processo na TNU, juiz federal Paulo André Espirito Santo, ficou claro no processo 
que a revisão do beneficio recebido pelo segurado foi correta, mas, o magistrado considerou descabida a devo-
lução dos valores recebidos a maior em momento anterior à revisão administrativa. “Restando caracterizada: 1) 
a boa-fé do segurado; e 2) o caráter alimentar da benefício, há de se rechaçar a possibilidade de o INSS reaver 
os valores dos benefícios previdenciários indevidamente concedidos. Presentes os dois requisitos cumulativos 
no caso concreto, não se cogita de devolução”, explicou Espírito Santo. 

O relator destacou ainda que a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional da 2ª Região já julgou 
no mesmo sentido. “O artigo 115, II, da Lei 8.213/91, prevê a possibilidade de desconto de pagamento de be-
nefício recebido além do devido e deve ser interpretado de forma restritiva, em virtude da natureza alimentar 
do benefício previdenciário, não cabendo desconto no benefício a título de restituição de valores pagos aos 
segurados por erro administrativo”, transcreveu o juiz em seu voto. 

Com esse entendimento, a decisão da TNU manteve integralmente o acórdão recorrido, negando o pe-
dido de uniformização ao INSS.

Processo 5001609-59.2012.4.04.7211

Não cabe devolução de parcelas de caráter alimentar recebidas de boa-fé*

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), na última sessão deste ano, 
realizada em Brasília nesta quinta-feira, dia 12 de dezembro, reafirmou seu entendimento de que, para efeito 
de concessão de aposentadoria por invalidez, quando reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, é 
indispensável analisar as condições pessoais e sociais do segurado. 

No caso concreto, a sentença havia concedido ao segurado a aposentadoria por invalidez a partir da 
apreciação dos aspectos fáticos e jurídicos da demanda. O juízo de 1º grau considerou que a incapacidade 
comprovada no exame pericial (impossibilidade de levantar e carregar peso) é incompatível com as atividades 
que o segurado exerceu durante toda a época em que pôde trabalhar como pedreiro. A decisão levou em conta 
também a idade avançada e o baixo grau de instrução do requerente e julgou ser praticamente impossível sua 
reabilitação e seu retorno ao mercado de trabalho. 

Para TNU, em alguns casos, análise das condições pessoais e sociais do 
segurado é indispensável*
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Na TNU, ao apresentar pedido de uniformização de interpretação de lei federal, o segurado pretende 
reformar o acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária da Bahia, que, em sentido contrário à sentença, deu 
razão ao INSS e alterou o benefício concedido a ele para auxílio-doença, ao invés de aposentadoria por invali-
dez. “Considerou a Turma Recursal que a enfermidade do autor, detectada no exame pericial (impossibilidade 
de levantar e carregar peso), não tem o condão de gerar a incapacidade total e permanente que daria suporte 
à concessão da aposentadoria”, explicou em seu voto o juiz federal Bruno Carrá, relator do processo na TNU.

Para reformar parcialmente a decisão monocrática, a Turma Recursal lançou mão de fundamentos como 
o fato da incapacidade laboral do autor ser parcial e relativa e limitar-se às atividades laborais por ele desen-
volvidas. Sendo assim, o acórdão considerou ser possível a recuperação e reabilitação do autor, desde que 
observadas as limitações quanto às “... atividades que demandem esforço físico...”. 

Acontece que a Súmula 77 da própria TNU dispõe que o julgador não é obrigado a analisar as condições 
pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual. Mas, no 
caso, “a Turma Recursal reconheceu a incapacidade laborativa do autor, mas negou-lhe a consequência jurídica 
por ele pretendida, concedendo-lhe benefício previdenciário diverso daquele efetivamente almejado”, expli-
cou o magistrado. 

Dessa forma, tendo em vista que o acórdão recorrido reconheceu a incapacidade parcial do Recorrente, 
mas não examinou, nem debateu, os aspectos ligados à impossibilidade de sua reinserção no mercado de 
trabalho, ante suas condições pessoais, sociais e econômicas, o Incidente de Uniformização foi conhecido e 
parcialmente provido para, anular o acórdão e determinar o retorno do processo à Turma Recursal de origem, 
para que proceda à análise desses temas e realize novo julgamento do recurso.

Processo 2009.33.00.703428-7


