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Fernando Mattos é 
indicado para o CNJ
Titular da 1ª Vara Federal de 
Execução Fiscal de Vitória, o 
ex-diretor do foro da Justiça 
Federal capixaba foi indicado 
pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) em sessão realizada nesta 
quarta-feira, 6, em Brasília/DF
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Pregão de juízes federais substitutos altera lotação 
na Justiça Federal capixaba

O pregão de lotação dos juízes federais substitutos realizado na manhã de segunda-feira, 4/5, no Plenário do TRF da 2ª 
Região, no Rio de Janeiro, e transmitido por videoconferência para Vitória, alterou a lotação de magistrados na Seção 
Judiciária do Espírito Santo.

Veja no quadro abaixo a nova lotação dos juízes, que depende ainda de homologação do Plenário do Tribunal.

Juiz Federal Substituto
Marcelo da Rocha Rosado
Eduardo Francisco de Souza
Aylton Bonomo Júnior
Victor Berger Coelho
Dimitri Vasconcelos Wanderley
Sávio Soares Klein
Victor Yuri Ivanov dos Santos Farina

Lotação Atual
2ª VF-Cível de Vitória
VF-Nova Friburgo/RJ
1ª VF-Criminal de Vitória
1º JEF de Cachoeiro
2ª VF-Cachoeiro de Itapemirim
2ª VF-Volta Redonda/RJ
VF-Linhares

Nova Lotação*
1º JEF de Vitória
3ª VF-EF de Vitória
2ª VF-Cível de Vitória
1ª VF-Criminal de Vitória
19ª VF-Cível do Rio de Janeiro
2ª VF-Cachoeiro de Itapemirim
2ª VF-Criminal de Vitória

*Após homologação pelo TRF2.

As 30 vagas restantes serão utilizadas para lotação dos juízes federais substitutos aprovados no XV concurso, homo-
logado no início deste ano. Veja a lista abaixo:

- 4ª VF-Cível de Vitória
- 12ª VF-Cível do Rio de Janeiro
- 1º JEF-São Gonçalo
- 3ª VF-São Gonçalo
- 1ª VF-EF São João de Meriti
- 3ª VF-São João de Meriti
- 4ª VF-São João de Meriti
- 2ª VF-Campos
- 3º JEF-São Gonçalo
- 1ª VF-Petrópolis
- 1ª VF-Nova Friburgo
- 1ª VF-Duque de Caxias

- 2ª VF-São Gonçalo
- 9ª VF-Criminal do Rio de Janeiro
- 1ª VF-Criminal do Rio de Janeiro
- 2ª VF-Nova Iguaçu
- 1ª VF-Nova Iguaçu
- 5ª VF-São João de Meriti
- 6ª VF-São João de Meriti
- 2ª VF-São Pedro da Aldeia
- 1ª VF-Teresópolis
- 3ª VF-Volta Redonda
- 1º JEF-Cachoeiro de Itapemirim

- 1ª VF-Angra dos Reis
- 2º JEF-Campos
- 1ª VF-Itaperuna
- 2ª VF-Itaboraí
- 2ª VF-Volta Redonda
- 1ª VF-Campos
- VF-Linhares

JFES/Vitória

Subseção Cachoeiro de Itapemirim

Subseção Linhares

Subseção Linhares
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Fernando Mattos é indicado para o CNJ

    Pleno indica novos conselheiros para CNJ 
e CNMP*

Em sessão realizada nesta quarta-feira (6), o Pleno do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) indicou a desembargadora federal Dal-
dice Maria Santos de Almeida, do Tribunal Regional Federal da 
3ª Região (TRF3), e o juiz federal Fernando Cesar Baptista de 
Mattos, da 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória, para o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O juiz Sérgio Ricardo de Souza, do Tribunal de Justiça de Espírito Santo (TJES), foi indicado 
para o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 

A eleição foi secreta e teve 29 ministros votantes. Daldice Maria Santos de Almeida foi indicada em primeiro escrutínio com 
20 votos. Fernando Cesar Baptista de Mattos foi escolhido em segundo escrutínio com 22 votos, e Sérgio Ricardo de Souza foi 
indicado também em segundo escrutínio com 15 dos 29 votos válidos.

Foi a primeira vez que os magistrados interessados em concorrer aos cargos puderam se inscrever no processo seletivo, procedi-
mento adotado em cumprimento da Emenda 15 ao Regimento Interno do STJ, que acrescentou o inciso XXXII ao artigo 21 para 
tornar o processo mais democrático e transparente.

A Constituição Federal determina que os indicados sejam nomeados pela Presidência da República após aprovação do Senado.

Para o CNJ

Daldice Maria Santana de Almeida atua no TRF3. De 2005 a 2009 e de 2012 e 2014, exerceu a função de coordenadora 
do Programa de Conciliação da 3ª Região.

Foi professora de direito tributário em curso preparatório para cargos de juiz federal e do Ministério Público Federal (São 
Paulo, 1994 a 2002); diretora da Subseção Judiciária de Santos (1998 a 2003); gestora de qualidade total, responsável 
pela implantação das normas e pela certificação do Fórum Federal de Santos (ISO/9000) no período de 2001 a 2003.

O juiz federal Fernando Cesar Baptista de Mattos, titular 
da 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória, foi in-
dicado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sessão 
realizada na noite de quarta-feira, 6/5, em Brasília, para 
o Conselho Nacional de Justiça. O juiz, que foi diretor do 
foro da Seccional capixaba da Justiça Federal por dois 
mandatos, de abril/2011 a abril/2015, também atua como 
suplente na vaga destina à Justiça Federal no Tribunal Re-
gional Eleitoral do Espírito Santo.

Veja abaixo a matéria publicada no site do Supe-
rior Tribunal de Justiça, em 06/05/2015, às 20h51.
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Fernando Cesar Baptista de Mattos atua na Justiça Federal da 2ª Região desde janeiro do ano 2000. É juiz federal da 
1ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória e membro suplente, na classe dos juízes federais, do Tribunal Regional 
Eleitoral do Espírito Santo (2011/2015).

De abril de 2011 a abril de 2015, ocupou o cargo de diretor do foro da Seção Judiciária do Espírito Santo. Foi juiz fede-
ral auxiliar do CNJ no período da presidência do ministro Ayres Britto, quando exerceu ainda as funções de secretário-
-geral adjunto e de coordenador do Comitê do Fórum Nacional da Saúde.

No Conselho da Justiça Federal, teve assento com direito a voz (Lei 11.798/08) no plenário e integrou a Comissão 
Permanente dos Juizados Especiais Federais e o Conselho das Escolas da Magistratura Federal (junho de 2008 a junho 
de 2010). É mestre em direito público pela Faculdade de Direito da UERJ e professor de direito administrativo na Fa-
culdade de Direito de Vitória.

Para o CNMP

Sérgio Ricardo de Souza é juiz titular da 2ª Vara da Fazenda Pública Especializada em Execuções Fiscais Estaduais de 
Vitória. Exerce o cargo de diretor da Escola Superior da Magistratura do Espírito Santo e de vice-presidente executivo 
da Associação dos Magistrados do Espírito Santo.
Foi presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (outubro de 2010 a setembro de 2014), ocupando 
atualmente a vice-presidência. É professor efetivo do Departamento de Direito da Universidade Federal do Espírito 
Santo e pós-doutor em direitos humanos pela Universidade de Coimbra.
*Assessoria de Comunicação do STJ.

100% de conciliação pré-processual no dia 30/4
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O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cescon) conseguiu acordos em todas as audiências pré-
-processuais realizadas no dia 30/4. “Foi um sucesso”, comemora a supervisora do Centro, Maristher de Souza Lima 
Siqueira. 

De acordo com a servidora, esse foi o primeiro mutirão de audiências de conciliação realizado em mesa redonda, 
“como pedem os padrões de conciliação”. “Assim todos ficam um ao lado do outro”, diz, o que de alguma forma pode 
ter contribuído para que os acordos fossem firmados.

As causas levadas às audiências diziam respeito a danos morais contra a Caixa. Foram realizadas oito audiências, 37 
pessoas atendidas e R$ 22.134,00 pagos nos acordos. As negociações foram conduzidas pela servidora do Cescon, 
Vera Lúcia Freitas Nogueira Sansoni.

Resultado mensal

No mês de abril foram realizadas 45 audiências, atendidas 220 pessoas e homologados 36 acordos, ou seja, 81,82%. 
O valor total pago no mês foi de R$ 75.417,67. 

Implantado um ano atrás na JFES com grande empenho da juíza federal Cristiane Conde Chmatalik – ex-coordenadora 
do Cescon, que atualmente atua em auxílio ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 
(NPSC) da 2ª Região – o projeto-piloto de conciliação pré-processual vem obtendo resultados tão bons e a procura 
tem crescido tanto que a atual coordenadora, juíza federal Aline Alves de Melo Miranda Araújo, estuda agora a am-
pliação do projeto junto com a Caixa Econômica Federal.

Como funciona

Nesta modalidade de conciliação, tenta-se resolver o conflito antes que vire processo. 

O cliente da Caixa que envia sua inicial eletrônica ao Núcleo de Distribuição para entrar com um processo de danos 
morais contra a CAIXA, estando o objeto da demanda previsto na Portaria JFES-POR-2014, a Seção de Distribuição 
dos JEFS Execução Fiscal encaminha-a inicialmente ao Cescon, localizado no mesmo andar (térreo). 

O Centro recebe o pedido, analisa o objeto e o envia no mesmo dia à Caixa para verificar se aquela questão é passível 
de acordo. Em caso positivo, a parte é intimada –- para a audiência de conciliação, que ocorre em uma semana. 
A audiência é conduzida por um servidor conciliador. Resultando em acordo, o que ficou combinado ao final da nego-
ciação é documentado e assinado pelos presentes e enviado posteriormente à juíza federal coordenadora do Cescon, 
para homologação.
Homologado o acordo, o valor acertado entre as partes é depositado em conta à ordem do Juízo, tendo como favore-
cido o cliente reclamante, que tem o prazo de no máximo quinze dias, para fazer o saque junto à CAIXA.

Serviço

As audiências pré-processuais são realizadas sempre às sextas-feiras, na sede da Justiça Federal, em Vitória, pela 
equipe do Cescon. 

Qualquer pessoa que desejar uma audiência de conciliação (processual ou pré-processual) na Justiça Federal pode 
solicitá-la por meio do endereço eletrônico conciliar@jfes.jus.br ou tel 27 3183 5015.
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53 alunos da Estácio de Sá Vila Velha visitam a sede 
da Justiça Federal em Vitória

A visita foi realizada na tarde de segunda-feira, 4/5, na sede do órgão, em Vitória, dentro do projeto ‘Justiça Federal, 
muito prazer’. 

Acompanhados pelo professor Thiago Muniz de Lima, do Centro de Prática Jurídica daquela instituição, os estudantes 
receberam informações sobre a história e o funcionamento da Justiça Federal e sobre o programa de estágio e viram 
como funciona a inicial eletrônica e o juizado eletrônico. A turma, em seguida, visitou o 2º Juizado Especial Federal 
(foto) e a Biblioteca Oswaldo Horta Aguirre. 

Na opinião do prof. Thiago, “a visita é importante para proporcionar aos estudantes um contato mais próximo com o 
trabalho de uma vara federal, tendo em vista que nem todos têm a oportunidade de estagiar, por motivo de trabalho, 
entre outros.” 
Coordenado pelo Núcleo de Comunicação Social e Relações Públicas (NCS), com o apoio do Núcleo de Distribui-
ção (NDI), da Seção de Desenvolvimento de Pessoas e Estágio 
(Sedpe/NGP), da Biblioteca (Sedod/ NAJ), da Emarf/Vitória, além 
das varas federais, o programa também recebe alunos do ensino 
médio. 

Materiais

Os visitantes também levam para casa materiais informativos: 
cartilha sobre a Justiça Federal no Brasil e no Espírito Santo e 
folhetos sobre peticionamento eletrônico e estágio.

Professor Thiago Muniz de Lima (de terno, à esq.), com os alunos 
da faculdade na cobertura da sede da Justiça Federal
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Agenda

Para os próximos meses estão agendadas visitas da UVV, da Faculdade São Geraldo e até de uma universidade norte-
-americana: West Virginia University - esta última a convite do juiz federal Alceu Mauricio Junior, titular da 2ª Vara 
Federal de Execução Fiscal de Vitória. 

Para agendar uma visita, envie e-mail para ncs@jfes.jus.br.

A diretora do 2º Juizado Especial Federal, Neidy Aparecida Emerik 
Torrezani, fala sobre Juizado Eletrônico

A servidora Mônica da Silva Ramos recebe os estudantes na se-
cretaria do 2º JEF

A diretora do Núcleo de Distribuição, Ana Carla Marques 
dos Santos Belmiro, e a supervisora do Sedijef, Silvana 
Braselina, demonstram como funciona a distribuição do 
processo eletrônico

Lívia Peres Rangel, da Emarf/Vitória, fala sobre o estágio de Direito nas 
varas federais da capital

André Coelho, da Seção de Desenvolvimento de RH e Estágio, passa informações sobre o estágio nos juizados e nas Turmas Recursais
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Turmas Recursais/ES 
informam aos 
advogados: 

 
A partir do mês de julho, 
inclusive, a contagem dos 
prazos recursais dos 
julgamentos proferidos pelos 
colegiados das Turmas 
Recursais terão início no 
terceiro dia útil subsequente 
à sessão. 

(Art. 41 da Resolução nº TRF2-RSP-2015/00007, de 24 de março de 2015) 

Dúvidas: consulte www.jfes.jus.br ou ligue para (27)3183-5209 ou 5204. 
 

Decisão da Justiça Federal altera resultado de prova 
oral de concurso para juiz substituto no ES

A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado (TJES) nomeou, nesta quinta-feira, 7/5, o juiz substituto Bruno Fritoli 
Almeida, aprovado no último concurso público para o cargo. A nomeação do candidato se deu graças a uma decisão 
da Justiça Federal capixaba, que anulou o resultado da prova oral do concurso, atribuindo a esta a nota máxima de 
dez pontos.
O juízo da 4ª Vara Federal de Vitória considerou, em sentença proferida em março deste ano,  que a banca examina-
dora do concurso, sob responsabilidade da Cespe/UnB, teria cobrado um tema não previsto no edital. O juiz federal 
Ricardo Almagro Vitoriano Cunha, em 28/4, determinou a modificação imediata do resultado do concurso e, conse-
quentemente, a nomeação do novo juiz substituto.

Mudança nos prazos recursais
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Ex-prefeito de São Gabriel da Palha é condenado 
por improbidade*

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) apelou ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região contra decisão de 
primeira instância que dispensou o ex-prefeito de São Gabriel da Palha Paulo César Colombi Lessa e o sócio-administrador 
da empresa Pavicon, Alfredo Alves de Oliveira, do ressarcimento aos cofres públicos por atos de improbidade praticados na 
construção da rede coletora de esgoto sanitário em São Gabriel da Palha.

O juiz federal Guilherme Alves dos Santos condenou os réus ao pagamento de multa civil no valor de R$ 136 mil, à suspen-
são dos direitos políticos, e à proibição de contratar com o poder público. No entanto, os dois réus foram dispensados do 
ressarcimento dos valores, pois no entendimento do juiz responsável pela ação, já havia acórdão do TCU sobre a questão.

O procurador da República em Colatina, Jorge Munhós de Souza, responsável pela ação, quer que a multa civil aplicada aos 
réus seja duas vezes maior. Segundo ele, o desvio afetou a Saúde do município e prejudicou gravemente a população ribeiri-
nha, ao falhar em construir uma rede de esgotamento eficiente e capaz de despoluir o córrego São Gabriel.

Munhós afirma, ainda, que o acórdão do TCU é passível de anulação via judicial, o que, caso acontecesse, ocasionaria a não 
reparação dos danos causados. Tal fato justifica a necessidade de uma sentença que imponha aos requeridos responsabili-
dade de ressarcimento ao erário.

O ex-prefeito e o empresário foram condenados na ação civil do MPF por desvios na construção da rede coletora de esgoto 
sanitário às margens do rio São Gabriel, junto com o engenheiro da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Alberto Castilho 
Brasil.

A ação denuncia irregularidades que causaram prejuízo de aproximadamente R$ 2,5 milhões, de acordo com relatório de 
engenharia do Tribunal de Contas da União. O documento apontou indícios de execução parcial das obras, mostrando que 
pontos da construção não estavam de acordo com o projeto inicial. 

Dos 83 poços de visita reportados ao TCU, apenas três foram construídos. O pagamento também apresentou problemas 
devido ao repasse de quase 60% da obra ter sido realizado apenas seis dias após a assinatura do contrato. *ACOI/TRF2

O processo teve início na Vara Federal de Colatina
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NOTÍCIAS DO CJF

Justiça Federal apresenta balanço de metas e discute 
estratégias durante reunião ordinária*

Uma extensa pauta de discussões marcou a primeira reunião ordinária do Comitê Gestor de Estratégia da Justiça 
Federal (Cogest), realizada no dia 27 de abril, na sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), em Brasília. 
Entre os assuntos discutidos e aprovados, por unanimidade pelo grupo, estão a parametrização do Glossário de Metas 
de 2015; a Política de Nivelamento de TI; a realização do Encontro Nacional – Estratégia da Justiça Federal nos dias 28 
e 29 de maio e o Plano de Comunicação da Estratégia. O item relativo à ordem de prioridade dos Sistemas Nacionais 
foi transferido para apreciação durante o encontro nacional recém-aprovado.

A reunião foi aberta pela ministra vice-presidente do Conselho da Justiça Federal, Laurita Vaz, representando o presi-
dente daquela Corte Superior de Justiça, ministro Francisco Falcão, que integrou a mesa ao lado do presidente do TRF 

da 1ª Região, desembargador federal Cândido Ribeiro; do juiz 
federal secretário-geral do CJF, Erivaldo dos Santos Ribeiro, 
e do diretor-geral da Secretaria do TRF da 1ª Região, Carlos 
Frederico Maia Bezerra.

As autoridades integrantes do Cogest assistiram à apresen-
tação do relatório sobre o resultado do cumprimento de me-
tas das cinco Regiões da Justiça Federal brasileira no ano de 
2014. Na ocasião, foram expostos, pela Secretaria de Desen-
volvimento Institucional (SDI) do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), os resultados do cumprimento das quatro metas na-
cionais, disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) que, desde 2009, por meio da Resolução nº 70, definiu 
marcos para a Justiça Federal cumprir. Também foram exibi-
das as metas específicas enviadas pelos cinco TRFs.

A organização dos números atinentes às atividades dessa 
Justiça especializada foi realizada pela juíza federal em auxí-

lio à Corregedoria-Geral da Justiça Federal Kelly Cristina Oliveira Costa, pelo secretário de Desenvolvimento Institucio-
nal do CJF, Ivan Gomes Bonifácio, pela coordenadora de Gestão Estratégica do Conselho, Silvana Soares, e pelo chefe 
da Seção de Planejamento Estratégico do órgão, Marcos Antônio Kronenberger.

Números

O relatório de 2014 revelou que, em 2013, a Justiça Federal apresentou os seguintes números: 1.526 magistrados; 
27 mil servidores – 10 mil funcionários terceirizados – 7 mil estagiários; R$ 7,8 bilhões do orçamento anual da União 
foram repassados à Justiça Federal; 8 milhões de processos constituíam o acervo de ações; 3,5 milhões de casos novos/
ano; e 3,7 processos baixados em 2013. O expositor do relatório, o secretário de Desenvolvimento Institucional do CJF, 
Ivan Gomes Bonifácio, explicou que “A União gastou R$ 840 bilhões em 2013 e, desse valor, apenas 1% foi destinado 
à Justiça Federal, ou seja, R$ 7,8 bilhões”, esclareceu. E citou outras destinações realizadas, pela União, no mesmo 
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período, como, por exemplo, o Bolsa Família, que recebeu R$ 27 bilhões.

O trabalho mostrou, também, que cada juiz federal recebeu, em média, na mesma época, 2.200 ações. “Nossa carga 
de ações, por magistrado de 1º grau, é superior à dos Estados Unidos, por exemplo. Em média, naquele País, cada 
julgador recebe, por ano, 600 ações. Quando a quantidade atinge esse número, é encaminhado projeto de lei para 
criação de novos cargos de magistrados naquele País”, disse.

Ao serem comparados os dados de 2010 com os de 2014, 
concluiu-se que a demanda de novos processos aumentou 
mais de 35%; já a entrega da prestação jurisdicional – a 
produção – cresceu mais de 14%. “Temos sido mais pro-
dutivos, mas não alcançamos a meta de processos que 
chegam às cortes de justiça. A meta, a ser alcançada, é 
julgar, ao menos, o equivalente a quantidade que entra de 
ações”, manifestou Bonifácio, acrescentando que “essa 
incapacidade se deve a explosão de demanda que ocorreu 
em 2014, quando ficou registrado um aumento de 30 por 
cento na quantidade de processos”, finalizou.

Os dados também apontaram que o nível de judicialização 
– busca pela resolução dos conflitos por meio do proferimento de sentenças, no 1º grau, e de acórdãos, no 2º grau – é 
muito alto na Justiça Federal, apesar do crescimento da cultura da conciliação e da mediação. Por essa razão, princi-
palmente, em conformidade com o relatório, a demora de cada ação, tanto na primeira quanto na segunda instância, 
é de 5 anos. A intenção dos magistrados é que, com o cumprimento das metas, os acervos se tornem cada vez mais 
“jovens”, ou seja, com tempo de tramitação menor.

Conclusões

Ao ouvirem o relatório, os presidentes dos cinco Tribunais Regionais Federais presentes à reunião, Cândido Ribeiro 
(TRF1), Poul Erik (TRF2), Fábio Prieto (TRF3), Tadaaqui Hirose (TRF4) e Marcelo Navarro (TRF5), concordaram que 
encontrar um caminho para acelerar a tramitação das ações que tratam de execuções fiscais bem como improbidade 
administrativa, principalmente, é uma das prioridades.

Na oportunidade, a presidente da sessão, ministra Laurita Vaz, disse que de modo geral, o resultado foi positivo. “Al-
guns tribunais se mostraram mais eficientes até pela própria composição, tamanho, estados sob sua jurisdição, e nú-
mero de servidores principalmente, mas, o trabalho de todos foi, extremamente, positivo a ponto de os jurisdicionados 
ouvidos, por meio de pesquisa aplicada, dizerem que confiam na Justiça Federal”, disse a ministra.

De acordo com ela, o trabalho que foi mais eficiente em um tribunal, relativo a uma meta, pode ser repassado a outro 
tribunal que não alcançou tal meta. “O que eu cobrei, conclamei de todos, foi um trabalho mútuo de todos os tribunais 
para que a Justiça Federal, que já é uma Justiça diferenciada – e isto tem sido demonstrado ao longo dos anos – seja 
cada vez mais célere, mais efetiva, e que tenha, por parte dos jurisdicionados, um pensamento mais, ainda, positivo 
com relação a ela”. Com informações da Assessoria de Comunicação do TRF1. *Assessoria de Comunicação Social do 
CJF.
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CJF libera R$ 762 milhões em RPVs*
O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou aos Tribunais Regionais Federais (TRFs) os limites financeiros no valor de 
RJF$ 762.570.960,39 relativos às requisições de pequeno valor (RPVs) autuadas em março de 2015.
Do total geral, R$ 580.312.950,85 correspondem a processos previdenciários e assistenciais – revisões de aposen-
tadorias, pensões e outros benefícios, que somam um total de 60.850 ações, beneficiando, em todo o país, 67.913 
pessoas.

O Conselho esclarece ainda que cabe aos Tribunais Regionais Federais, segundo cronogramas próprios, fazer o de-
pósito, dos recursos financeiros liberados. Com relação ao dia em que as contas serão efetivamente liberadas para 
saque, esta informação deve ser buscada na consulta 
processual, na Internet, no endereço do portal do Tribu-
nal Regional Federal responsável.

RPVs em cada região da Justiça Federal:

TRF da 1ª Região (sede em Brasília-DF, abrangendo os 
estados de MG, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, 
RO, AP)
Geral: R$ 235.153.783,07
Previdenciárias/Assistenciais: R$ 186.023.018,50 – 
17.184 pessoas beneficiadas, em 15.940 ações.

TRF da 2ª Região (sede no Rio de Janeiro-RJ, abrangendo também o ES)
Geral: 74.269.578,17
Previdenciárias/Assistenciais: R$ 39.138.079,44 – 2.871 pessoas beneficiadas, em 2.871 ações.

TRF da 3ª Região (sede em São Paulo-SP, abrangendo também o MS)
Geral: R$ 150.923.963,56
Previdenciárias/Assistenciais: R$ 125.925.736,56 – 10.124 pessoas beneficiadas, em 9.135 ações.

TRF da 4ª Região (sede em Porto Alegre-RS, abrangendo os estados do PR e SC)
Geral: R$ 190.664.770,51
Previdenciárias/Assistenciais: R$ 158.041.799,16 – 24.956 pessoas beneficiadas, em 22.909 ações.

TRF da 5ª Região (sede em Recife-PE, abrangendo os estados do CE, AL, SE, RN e PB)
Geral: R$ 111.558.865,08
Previdenciárias/Assistenciais: R$ 71.184.317,19 – 12.778 pessoas beneficiadas, em 9.995 ações.

*Fonte: CJF
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NOTÍCIAS DO CNJ

Priorização de Justiça de Primeiro Grau é destaque 
em evento do CNJ*

Empenhado na solução de desafios enfrentados pelo primeiro grau de jurisdição, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
realiza, nesta semana, a 1ª Reunião da Rede de Priorização do Primeiro Grau. A abertura do evento, realizado parale-
lamente à 1ª Reunião Preparatória para o IX Encontro Nacional do Poder Judiciário, ocorreu nesta terça-feira (5/5), em 
Brasília/DF, com a participação de gestores enviados por tribunais de todo o País. 

“A coincidência de reuniões e eventos é proposital. Não há como discutir ações de planejamento do Judiciário sem dis-
cutir a priorização do primeiro grau”, disse o coordenador do Comitê Gestor Nacional da Rede de Priorização do Pri-
meiro Grau, conselheiro Rubens Curado. Os gestores discutirão as medidas que devem ser desenvolvidas para atender 
às Resoluções n. 194 e n. 195 do CNJ e os indicadores e ações que devem compor o Plano Nacional de Implantação 
da Política de Atenção ao Primeiro Grau. 

O conselheiro destacou que essa política foi elaborada a partir de informações estatísticas, como as que indicam que 
92% dos quase 95 milhões de processos em tramitação no país estão na primeira instância, e que o estoque de 67 
milhões de processos pode subir a 78 milhões em 2020 se nenhuma medida for adotada. “Precisamos sair do mais do 
mesmo para que a realidade de 2020 possa ser outra”, ponderou. 
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Lançado novo programa do CNJ para melhoria do 
sistema carcerário*

Fator humano

Na mesma apresentação, Curado destacou que a política do CNJ para a primeira instância pretende atacar as causas 
históricas de acúmulo de processos, tendo como premissa a preocupação com o ser humano. Ele afirmou que é neces-
sário prover as condições adequadas para que magistrados e servidores de primeiro grau possam prestar um serviço 
judiciário de qualidade e que a experiência de cada tribunal é importante para a construção de um plano nacional que 
possa ter seus resultados monitorados segundo as melhores práticas de gestão. 

A política de atenção ao primeiro grau terá o apoio institucional de campanha desenvolvida pela equipe da Comunica-
ção do CNJ, que também foi apresentada aos participantes do encontro. De acordo com a secretária de Comunicação, 
Giselly Siqueira, o CNJ quer atuar de forma participativa com os tribunais para explicar porque a primeira instância 
deve inspirar atenção de todo o Judiciário. 

Os principais objetivos da campanha são divulgar informações e ações relativas à Rede de Priorização do Primeiro 
Grau e aos comitês regionais, explicando como eles funcionam e os principais resultados obtidos. Além disso, pretende 
mobilizar juízes e servidores a participarem dos comitês e a executarem suas propostas. 

*Débora Zampier Agência CNJ de Notícias

O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewando-
wski, lançou nesta terça-feira (5/4) o programa Cidadania nos Presídios, projeto voltado para a melhoria da situação 
carcerária no Brasil. O anúncio foi 
feito na abertura da 1ª Reunião Pre-
paratória do 9° Encontro Nacional 
do Poder Judiciário e da 1ª Reunião 
da Rede de Priorização do Primeiro 
Grau. O projeto-piloto do programa 
será desenvolvido no estado do Es-
pírito Santo. 

O Cidadania nos Presídios estabele-
ce um modelo diferenciado de fun-
cionamento do sistema de Justiça, 
por meio da maior aproximação do 
juiz, da sociedade e do jurisdiciona-
do. “O Espírito Santo é um dos esta-
dos com maiores problemas carcerários e estamos contando com o apoio do Judiciário local e do Executivo”, disse o 
ministro. De acordo com ele, o programa Cidadania nos Presídios é uma segunda etapa dos mutirões carcerários, que 
foram uma experiência bem sucedida. “É preciso dar um passo além, mudar a filosofia para maior envolvimento dos 
Tribunais de Justiça e mais diálogo com os magistrados. Não queremos medidas unilaterais”, diz o ministro. 
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De acordo com o ministro Lewandowski, o programa Cidadania nos Presídios gira em torno de três eixos, sendo o 
primeiro a mudança da metodologia de preparação e julgamento dos processos de progressão de regime, com intuito 
de acelerá-los. O objetivo é contar com o auxílio de mecanismos como a videoconferência para que se incentive a hu-
manização da administração da Justiça. “Vamos trabalhar junto ao juiz da execução de forma coletiva”, diz o ministro. 

O segundo eixo do programa apresentado pelo ministro é a atenção especial do Poder Judiciário sobre as condições 
físicas dos presídios. “A magistratura não pode fechar os olhos para a situação dos presos”, afirmou Lewandowski. O 
último eixo do Cidadania nos Presídios é o acompanhamento do preso para que, ao ganhar a liberdade, tenha acesso 
a programas de assistência social, consiga ter direito a seus documentos pessoais e, principalmente, o acesso ao mer-
cado de trabalho para que se efetive a reinserção social. “É preciso garantir a reinserção na comunidade como cidadão 
e o direito a levar uma vida digna”, completou. 

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Marcus Vinicius Furtado Coêlho, destacou que o programa 
tem o apoio integral dos 865 mil advogados do Brasil. “A segregação da liberdade não pode ser a única resposta do 
sistema penal, já que existem outras alternativas. O direito da pessoa presa é ter sua presença avistada pelo julgador. 
Isso é uma conquista civilizatória desde o século XVII e o CNJ está de parabéns por essas iniciativas”, disse Coêlho. 

Pacote de medidas

De acordo com o ministro Ricardo Lewandowski, o Cidadania nos Presídios faz parte de um pacote de medidas adota-
das para combater o problema da enorme população carcerária brasileira - 600 mil em todo o País -, dos quais 42% 
são presos provisórios, ou seja, não têm a culpa formada e jamais estiveram diante de um magistrado. Além do pro-
grama Cidadania nos Presídios, o ministro ressaltou a importância da implantação das audiências de custódia, medida 
já em andamento em 14 estados brasileiros. “Esse projeto garante que o preso seja apresentado ao magistrado em 24 
horas, recuperando a ideia original do habeas corpus, para dar a sua versão dos fatos, o que é fundamental em termos 
de direitos humanos”, diz o ministro. 

De acordo com o ministro, no estado de São Paulo, que conta com as audiências de custódia em funcionamento desde 
fevereiro, houve uma redução de 45% no número de presos provisórios, o que demonstra um grande avanço civili-
zatório. “É preciso acabarmos com a cultura do encarceramento e aumentar a aplicação das medidas alternativas”, 
frisou o ministro. 

Outra medida destacada foi a assinatura de termo de colaboração entre o CNJ e o Ministério da Justiça para o forta-
lecimento das centrais de alternativas penais e a aquisição de tornozeleiras eletrônicas. “Fizemos uma pesquisa junto 
aos juízes em relação aos motivos da não aplicação das penas e medidas alternativas, e alguns alegaram desconheci-
mento, outros não tinham condições físicas ou não possuíam serviços para a fiscalização ou tornozeleiras”, explicou 
o ministro. “Em curto prazo, as tornozeleiras e as centrais de alternativas estarão à disposição de todos”, completou. 

Na solenidade de lançamento do Programa Cidadania nos Presídios, o ministro Lewandowski informou ainda sobre 
programa que voltará a atenção para a saúde dos presos. Em fase final de formatação pelo CNJ, o programa será 
lançado em breve pelo órgão. “Hoje os presos encontram-se abandonados. Estamos firmando convênios com organis-
mos nacionais e internacionais de saúde para viabilizar a iniciativa”, garantiu o ministro. *Luiza de Carvalho Fariello 
- Agência CNJ de Notícias
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