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2ª Região realiza fórum de Juizados Especiais 
Federais, para discutir questões previdenciárias, 
mudanças no Código de Processo Civil e direito à 
saúde

Com a participação de 40 juízes dos Juizados Especiais Federais e das Turmas Recursais da 2ª Região, tiveram início, na 
manhã do dia 24 de setembro, os trabalhos do 4º Fórum Regional para tratar de temas que afetam a atuação dessas 
unidades jurisdicionais. O Forejef, cuja programação se estende até o final da tarde do dia 25, é uma realização da Escola 
da Magistratura Regional Federal da 2ª Região (Emarf) e conta com o credenciamento da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e com o apoio do TRF2 e das Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito 
Santo.

A mesa de abertura do encontro foi prestigiada pelo corregedor regional da Justiça Federal da 2ª Região, desembargador 
federal Guilherme Couto de Castro, pela coordenadora dos JEFs da 2ª Região, desembargadora federal Salete Maccalóz, 
pelos diretores dos Foros das duas Seções Judiciárias, juízes federais José Eduardo Nascimento (ES) e Renato Pessanha 
(RJ) e pela coordenadora do evento, juíza federal Andréa Daquer Barsotti.

Na ocasião, José Eduardo Nascimento destacou que compor os Juizados é um privilégio, sendo uma valiosa oportunidade 
de aprendizado para os juízes, em razão dos desafios que envolvem o dia a dia: “Atuei nos JEFs e afirmo que essa expe-
riência me tornou um juiz melhor e mais autocrítico. Acho que esse sentimento é comum entre todos os magistrados com 
a mesma vivência”, garantiu.

Para Renato Pessanha, que também integrou o corpo de magistrados dos JEFs e chegou a integrar a Turma Nacional de 
Uniformização (TNU), não é de hoje que a criatividade para encontrar soluções em cada caso concreto e a qualidade das 
decisões proferidas nos Juizados  têm sido reconhecidas pelos profissionais e estudiosos do Direito. Ele se declarou  im-
pressionado com a frequência com que os julgados dos JEFs são citados como exemplos nas sessões da TNU: “Precisamos 
estar cada vez mais conscientes da dimensão e da importância do papel dos Juizados, cuja produção tem servido como 
paradigma para toda a comunidade jurídica”.

Baixo custo

Em sua fala, Salete Maccalóz concordou que o exercício da jurisdição nos JEFs inclui grandes desafios  e que o maior deles 
é encontrar o equilíbrio entre o dever de cumprir os ritos processuais com a celeridade e a simplicidade previstas na lei e 
o de atender as exigências da técnica do Direito. Ressaltando que “os Juizados não comportam o preciosismo jurídico”, a 
desembargadora fez um apelo aos participantes do 4º Forejef: “Espero que os senhores e senhoras aproveitem ao máximo 
os momentos de reflexão que teremos a oportunidade de compartilhar, para explorarmos os importantes temas da nossa 
pauta”.

Concluindo a solenidade de abertura, Guilherme Couto parabenizou a organização do evento pelo seu baixo custo, em-
bora mobilize um número significativo de magistrados e servidores. Para o corregedor regional, essa preocupação espelha 
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Grupos de trabalho 

Após a solenidade, os magistrados participantes se dividiram em cinco grupos de trabalho. O primeiro, coordenado pela 
juíza federal Daniela Pereira Madeira, tem como tema “O novo CPC (Código de Processo Civil) e os Juizados Especiais 
Federais”. A condução do segundo grupo ficou a cargo do juiz federal Hudson Targino Gurgel, e trata das “Alterações 
promovidas pela Lei 13.135/15 nos benefícios de pensão por morte e auxílio-doença”. O terceiro, sobre “Alterações na 
pensão por morte estatutária. Fim do fator Previdenciário. Alterações nas Aposentadorias”, está sob a coordenação do 
juiz federal Iorio Siqueira D’Alessandri Forti. O quarto é coordenado pela juíza federal Adriana Menezes de Resende, e de-
bate questões relativas à “Saúde: medicamentos e internações. Benefícios assistenciais”. A coordenação do último grupo 
cabe à juíza federal Stelly Gomes Leal da Cruz Pacheco e cuida de “Aposentadoria especial. Questões controvertidas”.

A proposta é que os grupos elaborem enunciados sobre seus assuntos, que serão submetidos à votação em duas sessões 
plenárias.  A programação do fórum ainda inclui a realização de palestras. Na manhã do dia 25, o juiz federal Rodolfo 
Kronemberg Hartmann discorrerá sobre as alterações do CPC. Na sequência, a presidente dos Juizados de São Pau-
lo, juíza federal Kátia Lazarano Roncada, falará sobre novas práticas adotadas na sua região. Por fim, o juiz federal 
Marcelo Leonardo Tavares abordará as modificações da Lei 13.135, de 2015, que alterou regras previdenciárias.

uma atitude consciente, indispensável nos “tempos de grave crise econômica que enfrentamos no Brasil”. Ele também 
ressaltou que os enunciados aprovados durante o 4º Forejef, a exemplo do que ocorreu nas edições anteriores, deverão 
repercutir além dos Juizados e que o resultado das atividades do encontro dará subsídios para melhorar a produtividade 
em todo o Judiciário: “Estejam certos de que a administração do TRF2 apoia integralmente esta iniciativa e que os Juiza-
dos gozam de grande prestígio, pela importância e pela eficiência do seu trabalho”.

Renato Pessanha, Guilherme Couto, Andréa Barsotti, Salete Maccalóz e José Eduardo Nascimento
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Ronald Krüger fala ao “Via Legal” sobre tráfico de 
mulheres do ES para o exterior

O Via Legal exibe nesta semana a segunda reportagem especial sobre 
o acidente com o Césio 137, em Goiânia. Após 28 anos da tragédia, 
algumas vítimas entraram na Justiça Federal com um pedido de nova 
indenização. A repórter Eliane Wirthmann mostra que nos tribunais o 
entendimento é que, nesse caso, o prazo para entrar com a ação ainda 
não acabou. Isso por que as pessoas contaminadas ainda apresentam 
sintomas por causa do contato com a radiação. 

Há cerca trinta anos, ser diagnosticado com hemofilia significava entrar para um grupo de risco. O país não adotava procedimentos 
de controle para evitar a contaminação de pacientes submetidos à transfusão. Como não havia um protocolo de segurança, milhares 
de pessoas contraíram doenças como HIV e hepatite C. Por causa dessa negligência, a Justiça Federal em São Paulo condenou a 
União a pagar indenização e pensão vitalícia a um hemofílico que contraiu doenças virais durante uma transfusão de sangue. 

Do Rio de Janeiro, o repórter Adeilton Oliveira mostra que o tráfico internacional de pessoas tem aliciado cada vez mais 
mulheres jovens e pobres que buscam uma oportunidade de trabalho. O problema é que a oferta de emprego fácil no 
exterior esconde uma realidade bem diferente da prometida. Em um caso recente, dois homens foram presos na Itália e 
condenados aqui no Brasil. Eles faziam parte de uma organização criminosa que levava mulheres do Espírito Santo para o 
exterior. Responsável pelo processo à época, o juiz federal Ronald Krüger Rodor, concedeu entrevista sobre o tema.

Em Recife, uma decisão judicial obrigou a União a pagar a taxa de limpeza urbana de órgãos públicos federais localizados no 
Estado. A Advocacia Geral da União alegou imunidade tributária. Mas nos tribunais, o entendimento é que, como a taxa não é 
um imposto, esse princípio não pode ser usado. Com a decisão, mais de R$ 8 milhões já entraram para os cofres do município.

Nesta edição, o Via Legal traz ainda uma reportagem sobre o pagamento da famosa gorjeta. Se o atendimento foi bom, 
normalmente o garçom recebe os 10 por cento pelo serviço. A dúvida é: esse pagamento deve ter a incidência de impos-
tos? O repórter Marcelo Magalhães mostra que para a Justiça sim. Como os valores não são recebidos diretamente pelos 
empregados, eles devem integrar a receita bruta do negócio e por isso sofrer o desconto. 

O Via Legal é exibido nas TVs Cultura, Justiça, Brasil, além de outras 25 emissoras regionais. Confira os horários de exibi-
ção e assista também pela internet: www.youtube.com/programavialegal e www.youtube.com/cjf.

Horários de exibição: TV Justiça (27 de setembro – domingo 22h30), TV Cultura (27 de setembro– domingo 
5h30), TV Brasil (Brasília – canal 02), 27 de setembro – domingo 6h. *Fonte: CJF

Magistrado lança manual administrativo
O juiz federal Ronald Krüger Rodor, titular da 3ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória, que 
no ano passado lançou o livro “Memória Institucional da Seção Judiciária do Espírito Santo”, 
acaba de concluir mais uma obra: o “Manual Administrativo, Volume Único”. Elaborado em 
parceria com Alessandro Dantas Coutinho, o livro será lançado em 27 de outubro, às 14h, no 
auditório da Procuradoria Geral do Estado.
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3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim lança 
edital convocando entidades para apresentar 
projetos sociais

“Estação Saúde” abre “Mês do Servidor 2015” na 
JFES

O juiz federal André Luiz Martins da Silva, ti-
tular da 3ª Vara Federal Criminal de Cachoeiro 
de Itapemirim, tornou público que se encon-
tra aberto processo de seleção de projetos, 
subscritos por entidades públicas ou privadas, 
com finalidade social e sem fins lucrativos, 
para destinação dos valores recebidos pelo 
juízo a título de prestação pecuniária (fixadas 
como condição de suspensão condicional do 
processo ou transação penal, bem como da 
pena restritiva de direitos de prestação pecu-
niária).

Estão aptas a serem credenciadas apenas en-
tidades localizadas nos municípios que integram a Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim: Alegre, Apiacá, Atílio 
Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores 
do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, 
Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta. 

As entidades interessadas em apresentar seus projetos deverão primeiro providenciar seu credenciamento junto ao Nú-
cleo de Apoio Judiciário (NAJ) da Seção Judiciária do Espírito Santo, localizado na sede da Justiça Federal do ES, localizada 
na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, térreo, Monte Belo, Vitória-ES, tel.: 27-3183-5162, e-mail: naj@jfes.jus.
br.  Esse credenciamento será realizado até o dia 20/10/2015, mediante entrega de documentos exigidos pelo art. 5º da 
Res. CJF 295/2014. 

Veja no www.jfes.jus.br a íntegra do edital com a lista dos documentos e demais orientações.

A Associação dos Servidores da Justiça Federal (Assejufes), em parceria com a Seção Judiciária do Espírito Santo e com 
o projeto “Viver Unimed”, abriu na segunda-feira, 21, as comemorações pelo “Mês do Servidor 2015”, com o evento 
“Estação Saúde”. 
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Prova de estágio da Emarf

Das 12 às 17 horas, servidores das varas federais e áreas administrativas de Vitória, além de estagiários e funcionários das 
empresas terceirizadas, tiveram a oportunidade de avaliar como anda a saúde, por meio de análises de glicemia, índice 
de massa corporal, aferição de pressão arterial, dentre outros atendimentos, realizados no auditório da sede do órgão, 
em Vitória. 

A atividade continuou na terça e na quinta.

Cerca de 60 estudantes de Direito fizeram prova nesta quinta-feira, 23, no 
auditório da Justiça Federal, em Vitória. Os candidatos concorrem a vagas de 
estágio de Direito nas varas federais de Vitória. O processo seletivo é promo-
vido pela Escola da Magistratura Federal da 2ª Região (Emarf). 

Escrita e sem consulta, a prova constou de 20 questões discursivas, distri-
buídas entre as disciplinas de Direito Constitucional, Direito Administrativo, 
Teoria Geral do Processo, Direito Civil – exceto família e sucessões, e Direito 
Penal – Parte Geral.

De acordo com o edital, o resultado da classificação provisória da prova obje-
tiva será divulgado até o dia 05/10/2015 e a classificação definitiva da prova 
escrita será divulgada no dia 13/10/2015, podendo ser divulgadas anterior-
mente a critério do Núcleo Regional de Vitória.

O preenchimento das vagas obedecerá à ordem de classificação final dos 
candidatos aprovados, preenchidas dentro do quantitativo de vagas da Seção 
Judiciária, bem como as vagas que surgirem durante o prazo de validade do 
concurso, utilizando-se o mesmo critério acima previsto. 

Os candidatos podem obter informações sobre o resultado da prova no endereço eletrônico www.jfes.jus.br ou no Núcleo 
Regional de Vitória/ES.
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Plantão deste fim de 
semana será na Cidade Alta 
 

A Justiça Federal do Espírito Santo 
informa que plantão judiciário dos 
dias 26 e 27/09/2015 será 
realizado, excepcionalmente, no 
prédio onde funciona o 
arquivo da Justiça Federal, 
localizado na Rua São 
Francisco, 52, Cidade Alta – 
Vitória/ES. 
 

A escala de plantão e os telefones 
de contato permanecerão os 
mesmos. 
 
Consulte em www.jfes.jus.br  
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Confira abaixo as suspensões 
de expediente na Justiça 
Federal: 
  

12/10 – Feriado Nacional 
 

30/10 – Portaria Nº TRF2-PTP-
2015/00485 de 9 de setembro 
de 2015 
 

02/11 – Art. 62, IV, da Lei nº 
5.010/1966 
 
 
 
 

Plantão        
  

Consulte no site da JFES 
(www.jfes.jus.br) o plantão 
judicial. 
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VII Jornada de Direito Civil recebe 289 propostas de 
enunciados*

Um total de 289 propostas de enun-
ciados sobre o Código Civil foi enca-
minhado à Coordenação Científica da 
VII Jornada de Direito Civil. O evento 
acontece nos próximos dias 28 e 29 
de setembro, na sede do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), em Brasília. Todas 
as propostas recebidas serão avaliadas 
e debatidas pelos coordenadores das 
comissões temáticas de trabalho, do 
ponto de vista da similaridade entre 
as propostas e da pertinência com as 
regras do Regimento Interno da Jor-
nada.  A expectativa é de que mais de 
300 pessoas, entre ministros, juízes, de-
sembargadores, membros do Ministério 

Público, delegados, advogados e estudantes participem do encontro. 

A Jornada é uma iniciativa do Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do CJF e conta com o apoio da Escola Nacional de For-
mação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe). Cada participante 
pôde apresentar, no máximo, três proposições, independentemente dos temas das seis comissões de trabalho. As comis-
sões serão integradas por professores e especialistas convidados, por representantes de instituições por elas indicados e 
por autores de proposições encaminhadas ao CEJ e aceitas para discussão. 

A coordenação-geral do encontro, ficou, mais uma vez, a cargo do ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Ruy Rosado. Para ele, a participação de doutrinadores, professores, magistrados, advogados, procuradores de Jus-
tiça, vindos de todas as regiões do país, oportuniza a troca de ideias e de experiências forenses.  “A ampla discussão em 
comissões de trabalho incentiva a participação de todos os inscritos, e o resultado é um rico e aprofundado estudo dos 
temas atuais”, afirmou.

Rosado destaca que a VII Jornada já tem o seu sucesso garantido considerando o considerável número de proposições 
recebidas para debate. “A Justiça Federal tem um quadro de profissionais do Direito do mais alto nível. Ao mesmo tempo 
em que a participação dos seus juízes contribui para a qualidade dos trabalhos, eles também se aperfeiçoam com os 
debates em Comissões sobre temas atuais, incluídos na sua competência”, ressaltou. 

Fonte: ASCOM/CJF

NOTÍCIAS DO CJF

Foto: Justiça em Pauta
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CJF divulga edital do concurso nacional de remoção 
2015*

O presidente do Conselho da Justiça Federal (CJF), ministro Francisco Falcão, assinou, no dia 18 de setembro, o edital do 
Concurso Nacional de Remoção de 2015 no âmbito do CJF e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. O certame 
possibilita que um servidor da Justiça Federal, lotado em uma região, possa se mudar para outra unidade da Justiça Fe-
deral, em outra região, caso ele seja contemplado pelas regras do edital.

Para participar, os servidores devem enviar, para o endereço constante na “Lista com endereço eletrônico dos órgãos da 
Justiça Federal” o requerimento preenchido, do dia 26 de setembro a 5 de outubro. A inscrição deve ser encaminhada ao 
dirigente máximo do órgão ao qual o cargo efetivo do candidato estiver vinculado, mesmo se o servidor estiver removido 
para outro órgão. Se o cargo do servidor pertencer a um tribunal regional federal, o encaminhamento será ao presidente. 
Já se o servidor pertencer a uma seção judiciária ou subseção judiciária, o requerimento deve ser encaminhado ao juiz 
diretor do foro (capital).

Novidades

Esta edição do certame traz algumas novidades. Uma delas é que o servidor a ser removido concorrerá, obrigatoriamente, 
pelo órgão onde está em exercício. Além disso, esse candidato pode escolher sua cidade de origem como opção de remo-
ção. Outra mudança é que a inscrição para remoção sem permuta será feita no SINAR e disponibilizada, ao candidato que 
estiver em cidade com superávit, no momento da escolha das opções normais. Mais uma vantagem do concurso atual é 
que o servidor poderá alterar a cidade de opção durante todo o período de escolha, mesmo se o já tiver finalizado sua 
inscrição.

Neste ano, o SINAR também apresenta algumas inovações. A lista geral de participantes por cargos e cidades será dispo-
nibilizada na aba “ajuda”, no alto da tela inicial do sistema. Já a tela da “escolha de opções” agora dispõe de um campo 
que possibilita ao servidor enviar e-mail aos candidatos que estão na cidade escolhida e que tiverem anuído com isso, no 
campo específico do requerimento de inscrição. Também foi incluída, no sistema, uma funcionalidade de acompanhamen-
to de inscrição, a qual indica se o servidor finalizou sua inscrição ou não.

Resultados

O resultado final do Concurso de Remoção 2015 deve ser divulgado na data provável de 26 de novembro. O resultado 
preliminar está previsto para ser anunciado no dia 23 de outubro. Ambos serão disponibilizados no site do Conselho da 
Justiça Federal (www.cjf.jus.br) e publicados no Diário Oficial da União. 

Concurso anterior 

Em 2014, no total, 154 servidores de todo o Brasil conseguiram uma nova lotação mais adequada às suas necessidades 
atuais e sem prejuízo do serviço público. As despesas decorrentes da mudança para a nova sede correram integralmente 
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por conta dos servidores contemplados, conforme os termos do § 3º do art. 53 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, incluído pela Lei n. 12.998, de 18 de junho de 2014. 

Confira abaixo o cronograma do Concurso Nacional de Remoção de 2015:

Acesse: 

SINAR – Sistema Nacional de Remoção

Edital do Concurso Nacional de Remoção de 2015

Anexo do edital 

Requerimento a ser encaminhado à autoridade máxima do órgão

Lista com endereço eletrônico dos órgãos da Justiça Federal para envio do requerimento (será disponibilizada em breve).

*Fonte: CJF
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Os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Luiz Cláudio Silva Allemand, Arnaldo Hossepia n Lima Junior e 
Daldice Maria Santana de Almeida parabenizaram os Tribunais Regionais Federais (TRFs) que se destacaram no cumpri-
mento das metas nacionais durante o primeiro semestre de 2015. As unidades judiciais com melhor desempenho foram 
lembradas no encerramento da 2ª Reunião Preparatória do 9º Encontro Nacional do Poder Judiciário, nesta quarta-feira 
(16), em Brasília.

Em seu discurso, o conselheiro e advogado Luiz Cláudio cumprimentou o TRF da 5ª Região (TRF5) por ter cumprido mais 
de 130% da meta nacional 5 – destinada a impulsionar a baixa de processos em fase de execução. Já o TRF da 4ª Região 
(TRF4) foi parabenizado pelo desempenho alcançado na meta 6, que prioriza a identificação e o julgamento de ações 
coletivas. “Os números começaram a aparecer pela gestão e estratégia adotados”, comentou.

O conselheiro Arnaldo Junior, que é procurador de Justiça do Estado de São Paulo, registrou o desempenho alcançado pelo 
TRF da 2ª Região (TRF2) na meta nacional 3, que propõe o aumento do percentual de casos solucionados por meio da 
conciliação. O Tribunal aumentou em 25,6% a quantidade de conciliações em relação a 2014. Segundo ele, as palavras-
-chave das apresentações dos segmentos de Justiça no evento foram efetividade e eficiência do Judiciário. “Eventos como 
esse tem como objetivo a melhora do sistema brasileiro de Justiça”, disse.

A conselheira e desembargadora federal do TRF da 3ª Região (TRF3), Daldice Santana, destacou que o seu Tribunal conse-
guiu cumprir 102% da meta nacional 1, que se destina a estimular o julgamento de mais processos de conhecimento do 
que os distribuídos no ano corrente. Com relação à meta 2 – que propõe que sejam julgados mais processos antigos –, a 
conselheira parabenizou os TRFs das 4ª e 5ª regiões, que atingiram o percentual de 90% de cumprimento, de acordo com 
os números parciais de 2015. “Chegamos à seguinte conclusão: começamos bem”, comemorou.

*Fonte: CJF, com informações do TRF2

NOTÍCIAS DO CNJ

Conselheiros do CNJ parabenizam TRFs que se 
destacaram no 1º sem/2015. TRF2 aumentou em 
25,6% a quantidade de conciliações em relação a 
2014*

ENCCLA estuda ações de combate à lavagem de 
dinheiro e corrupção em 2016*

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) concluiu um primeiro balanço do serviço online que 
presta, desde maio de 2014, informações técnicas para subsidiar magistrados durante processos da área da saúde. A partir do 
endereço eletrônico conitec@saude.gov.br, o órgão respondeu, até agora, a 411 consultas sobre doenças e me O Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e as demais entidades que integram a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro (Enccla) se reuniram em Brasília para debater novas ações de combate à lavagem de dinheiro e corrupção em 2016. 
As propostas farão parte do conjunto de ações que serão promovidas no ano que vem pelos cerca de 70 órgãos públicos que 
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integram o grupo interinstitucional criado em 2003 para articular ações do Estado brasileiro contra esses dois tipos de crime. 

Segundo a representante do CNJ na ENCCLA, conselheira Luiza Frischeisen, o foco das novas ações estará nas áreas de pre-
venção, identificação e punição de atos de corrupção e lavagem de dinheiro. A formulação das propostas levará em conta os 
desdobramentos de todas as ações promovidas desde o início da Enccla, além do andamento de projetos de alteração legislativa 
e outros normativos de órgãos específicos. 

“Com base nas ações dos anos anteriores, vamos alinhar nossas propostas aos eixos temáticos e objetivos estratégicos da Enc-
cla, como a detecção e a prevenção dos crimes relacionados à lavagem de dinheiro e à corrupção. A ideia é não repetir ações 
já realizadas e monitorar a tramitação no Congresso Nacional de matérias legislativas propostas anteriormente”, afirmou Luiza 
Frischeisen. 

A conselheira adiantou que, em relação ao objetivo estratégico (aumentar a efetividade do sistema de justiça), é preciso melhorar 
a gestão de processos relacionados aos crimes contra a administração pública, como a improbidade administrativa, a corrupção 
e o desvio de recursos. “O CNJ já tem metas específicas para quantificar e avaliar o julgamento desses processos. O Justiça em 
Números (anuário estatístico do Poder Judiciário divulgado na última terça-feira, 15/9) demonstrou o baixo cumprimento da 
meta por alguns tribunais. Temos de verificar o que acontece em tribunais que têm menor cumprimento da meta comparado com 
os demais para ver quais são os impeditivos”, disse. 

Outras propostas de alteração de normas incluem o julgamento da regulamentação da Lei de Acesso à Informação (LAI) no 
Poder Judiciário, atualmente sob apreciação do Plenário do CNJ. Estabelecer estratégia articulada de fomento, monitoramento e 
cobrança do cumprimento da LAI em relação à transparência ativa e passiva é uma das ações da Enccla 2015. 

Mapeamento - O mapeamento das 
ações já realizadas e alterações de legis-
lação propostas anteriormente foi feito 
pelo Grupo de Gestão Integrada (GGI) da 
Enccla e discutido em reunião realizada na 
quinta-feira (17/9), em Brasília. Foi estipu-
lado que, até o dia 2 de outubro, as pro-
postas terão de ser encaminhadas ao GGI. 

Os projetos de lei já elaborados pela Enccla 
incluem a proteção de servidores que de-
nunciam crimes na administração pública, 
a regulamentação das atividades de lobby 
e o aperfeiçoamento da fiscalização do fi-
nanciamento das campanhas eleitorais. Na 

formulação das ações para 2016 também serão consideradas propostas encaminhadas pela Enccla relacionadas à criação 
de sistemas, cadastros e bases de dados relativos à corrupção e à lavagem de dinheiro.

*Fonte: Manuel Carlos Montenegro/ Agência CNJ de Notícias

Brasília, 17/09/2015 - Conselheira Luiza Frischeisen participa de reunião GGI da 
ENCCLA. Crédito: Luiz Silveira/Agência CNJ.
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Brasília, 17/09/2015 - Reunião do Grupo de Trabalho da Justiça Restaurativa. Foto: 
Gil Ferreira/Agência CNJ

Crédito: Divulgação /CNJ

Justiça Federal adere ao projeto audiência de 
custódia do CNJ*

CNJ discute proposta de norma para uso da Justiça 
Restaurativa no país*

O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e 
do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo 
Lewandowski, e presidentes dos cinco Tribunais Regio-
nais Federais (TRFs) assinaram, na quarta-feira (23/9), 
em Florianópolis/SC, termo de cooperação técnica que 
marca a adesão da Justiça Federal ao Projeto Audiência 
de Custódia. Idealizado pelo CNJ, o projeto prevê que 
toda pessoa presa em flagrante seja apresentada ao juiz 
em até 24 horas. A solenidade ocorreu na Seção Judiciá-
ria de Santa Catarina.(...)

*Fonte: Agência CNJ de Notícias

O grupo de trabalho instituído pelo 
presidente do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), ministro Ricardo Lewan-
dowski, por meio da Portaria 74/2015, 
para desenvolvimento da Justiça Res-
taurativa, iniciou os debates voltados 
à elaboração de uma minuta de ato 
normativo que disponha sobre a estru-
turação de um sistema restaurativo de 
resolução de conflitos em tribunais es-
taduais e federais. A minuta deverá ser 
apresentada no dia 30 de novembro e 
encaminhada ao presidente do CNJ. O 
grupo, que conta com juízes auxiliares 
da Presidência do CNJ e magistrados de 

diversas regiões brasileiras que se destacam pela difusão da prática, tem o objetivo de desenvolver estudos e propor me-
didas para contribuir com o desenvolvimento da Justiça Restaurativa no país, sistema alternativo à Justiça Penal Retribu-
tiva – método tradicional baseado apenas na punição -, que pode ser utilizado em qualquer etapa do processo criminal. 
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Atualmente, apenas seis dos 27 Tribunais de Justiça (TJs) possuem normatizações a respeito, seja por meio de resoluções 
ou de portarias. O secretário-geral adjunto do CNJ, que coordena os trabalhos, juiz Bruno Ronchetti Castro, afirmou, 
durante a primeira reunião do grupo ocorrida no plenário do CNJ, na quinta-feira (17/09), que após diagnóstico foi ve-
rificada a necessidade da existência de ato normativo estruturante que auxilie e organize as atividades dos magistrados 
que desejam trabalhar com Justiça Restaurativa. “Percebemos que a Justiça restaurativa estava sendo desenvolvida, na 
maioria das vezes, a partir de lideranças individuais, por meio de iniciativas de magistrados dedicados e vocacionados ao 
tema, e não de uma política institucional dos tribunais que estabeleça os procedimentos adequados de forma uniforme e 
sistematizada, o que dificulta a expansão e desenvolvimento dessa prática”, diz Ronchetti. O juiz auxiliar da Presidência 
André Gomma de Azevedo, destacou que o desenvolvimento da Justiça restaurativa no país tende a dar mais efetividade 
às normatizações e tratados internacionais de direitos humanos do qual o Brasil é signatário. 

Uma das principais preocupações do grupo durante os debates nesta primeira reunião foi a de que a norma a ser pro-
posta contemple as diferentes metodologias de práticas restaurativas e leve em consideração as normas já existentes 
nos tribunais a respeito. “Devemos ser inclusivos e disponibilizar espaço para que pessoas colaborem com sugestões por 
intermédio do CNJ”, diz o juiz Leoberto Brancher, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). Para o magistrado, 
outros pontos importantes a serem observados pelo grupo é o princípio da adesão voluntária das partes aos processos 
restaurativos e a integração com a sociedade civil e instituições do Poder Executivo na aplicação do método. 

A normatização a ser elaborada pelo grupo deve conter indicações a respeito de como os acordos dos processos restau-
rativos podem ser incorporados ao processo criminal. “A Justiça restaurativa pode conviver com a justiça criminal formal”, 
acredita o juiz Marcelo Nalesso Salmaso, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que juntamente com a Desembarga-
dora Joanice Guimarães de Jesus, do Tribunal de Justiça da Bahia, será relator da proposta de normatização junto ao CNJ 
sobre o tema. 

Sensibilização dos juízes – Os magistrados destacaram, na reunião, a importância do trabalho de sensibilização dos 
para entendimento da prática da Justiça restaurativa. A juíza Jurema Carolina da Silveira Gomes, do tribunal de Justiça 
do Paraná (TJPR), destacou o a experiência do tribunal, que desde maio de 2014 realizou a capacitação de 50 juízes no 
estado e cerca de 200 servidores para conduzir práticas restaurativas. “O juiz pode ou não conduzir a prática, mas perce-
bemos que ele precisa conhecer a técnica para poder direcionar os casos”, diz a magistrada. 

Outro ponto abordado pelo grupo foi a importância de esclarecimento em relação ao conceito dos métodos restaurativos. 
“É muito comum as pessoas confundirem com mediação ou conciliação, por isso é importante deixar claro que a Justiça 
Restaurativa tem sua finalidade e procedimento próprios, que vem a somar com as atividades que a mediação e concilia-
ção desenvolvem”, diz o juiz Roberto Ferreira Filho, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS). Na opinião da 
juíza Vanessa Aufiero da Rocha, do TJSP, é preciso legitimar, por meio da normatização a ser elaborada, os magistrados 
que já estão aplicando a Justiça restaurativa e encontram resistências nas suas instituições. 

Justiça criativa - A Justiça Restaurativa está baseada em uma perspectiva de solução de conflitos que prima pela 
criatividade e sensibilidade na escuta das vítimas e dos ofensores, mediante a aproximação entre vítima, agressor, suas 
famílias e a sociedade na reparação dos danos causados por um crime ou infração. Dessa forma, envolve diferentes pes-
soas e instituições na resolução de um conflito, que auxiliam na reparação dos danos causados e na recuperação social 
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do agressor, aplicando o conceito de corresponsabilidade social do crime. 

O secretário-geral do CNJ, Fabrício Bittencourt da Cruz, destacou que a Justiça Restaurativa poderá virar alvo de uma 
meta da Justiça Estadual em 2016. Isso porque os representantes da área de gestão estratégica dos TJs aprovaram, du-
rante a 2ª Reunião Preparatória para o 9º Encontro Nacional do Poder Judiciário, em Brasília, a sugestão de uma meta 
para implantação de projetos de Justiça Restaurativa no país. 

Prioridade de gestão - Contribuir com o desenvolvimento da Justiça Restaurativa consolida uma das prioridades da 
gestão do CNJ para o biênio 2015-2016, prevista na Portaria 16/2015, do ministro Ricardo Lewandowski, que estabelece 
as doze diretrizes que devem influenciar a elaboração do planejamento estratégico do órgão e a formulação de novas 
metas nacionais para cumprimento da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2015-2020. 

Fonte: Luiza de Carvalho Fariello/ Agência CNJ de Notícias

Elaborado anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o relatório Justiça em Números permitirá a compa-
ração entre diferentes serventias judiciais do primeiro grau de jurisdição, a partir de 2016. A novidade resultará em 
maior detalhamento de dados, uma vez que a atual versão compara apenas tribunais e suas respectivas instâncias. 
A inovação será possível a partir da criação do Módulo de Produtividade Mensal, resultado da incorporação do 
sistema Justiça Aberta pelo Justiça em Números.  

De acordo com o Departamento de Pesquisas Judiciais (DPJ), órgão do CNJ responsável por coletar e consolidar os 
dados do Justiça em Números, a comparação de dados entre diferentes serventias, o mapeamento das respectivas 
competências e o cálculo dos indicadores utilizados no relatório Justiça em Números serão possíveis devido à uni-
ficação do glossário dos dois sistemas, que passarão a dialogar entre si. 

“Os indicadores atuais do Justiça em Números dão um apanhado geral com médias gerais dos tribunais. Com o 
módulo, poderemos fazer análise comparativa de distribuição de litigiosidade e de produtividade do ponto de vista 
individualizado e isso nos traz mais recursos e mais fontes de informação para fazer uma análise do funcionamento 
do primeiro grau”, analisa a diretora do departamento, Fernanda Paixão. 

De acordo com ela, o fato de a alimentação do Módulo de Produtividade ser mensal também resultará em maior 
riqueza de dados, isso porque a alimentação de litigiosidade do Justiça em Números era feita, até então, semestral-
mente. “Agora, com a informação mensal, vamos fazer as duas coletas e o batimento das informações entre a soma 
dos valores desagregados e o que é informado globalmente”, explica. 

A diretora do DPJ também informa que a fusão dos sistemas irá aumentar o grau de transparência, uma vez que o 
Justiça Aberta atendia a requisitos da Lei de Acesso à Informação (LAI). “A justiça continua aberta, os dados são 
abertos para torná-los ainda mais científicos, pois serão prestados pelo tribunal e antes eram informados por cada 

Justiça em Números 2016 permitirá maior análise 
sobre serventias judiciais*
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serventia. Agora, além de retirar o ônus do magistrado, vai existir um setor específico do tribunal organizando esses 
dados e informando ao CNJ, com mais segurança e unificação da informação”, acrescenta. 

Tempo do processo – Outras novidades do Justiça em Números a partir de 2016 são a divulgação do tempo 
médio de tramitação dos processos, a criação de indicadores sobre conciliação e de indicadores sobre a taxa de 
congestionamento líquida, que exclui do estoque de cada tribunal os processos suspensos em razão de repercussão 
geral e de recursos repetitivos, que também passarão a ter indicadores próprios. 

O tempo de tramitação será desdobrado em diversas variáveis. Além do tempo médio desde o início até o encer-
ramento definitivo do processo, será possível mensurar o tempo médio de manutenção do acervo, o tempo até a 
sentença e o tempo até a baixa do processo, o que facilitará a identificação de gargalos e a elaboração de políticas 
de gestão. 

Outras inovações importantes são a publicação da quantidade de processos finalizados com a prestação de Justiça 
gratuita, a criação de indicadores de conciliação e a segregação das despesas com recursos humanos, que abarcam 
89% das despesas totais, por instância e por área de atuação (judiciária ou administrativa).

Fonte: Débora Zampier/ Agência CNJ de Notícias 

Crédito: Divulgação /CNJ
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NOTÍCIAS DO STJ

Inscrições para segundo ciclo do curso online sobre 
o STJ começam dia 22*

Depois do sucesso das primeiras turmas, o Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) vai disponibilizar o segundo ciclo do 
curso a distância STJ: história, competências e organização 
interna. O curso faz parte do subprograma Conexão Cida-
dã, do programa Aprimore Cidadão, e tem como objetivo 
ampliar a relação da sociedade com o tribunal. 

A capacitação será realizada de 28 de setembro a 23 de 
outubro. Serão ofertadas duas turmas com 50 vagas cada. 
As inscrições estarão disponíveis no site do STJ a partir das 
10h do dia 22 até o dia 25 de setembro.

Autonomia 

O aluno terá autonomia para participar do curso em seu ritmo, considerando o período de realização das turmas. 
Tutores voluntários estarão à disposição para sanar dúvidas. A aprovação requer nota mínima de 70%, que pode 
ser alcançada por meio da participação nas atividades avaliativas propostas durante o curso. 

O conteúdo programático está organizado em quatro módulos. O primeiro fala da criação do STJ, abordando as 
competências constitucionais e o direcionamento estratégico. O segundo módulo trata dos órgãos colegiados e 
de sua estrutura, composição e competências. O terceiro, do processo de escolha das autoridades tratadas no 
Regimento Interno e das competências regimentais. O quarto módulo aborda os serviços administrativos, com a 
explicação das unidades organizacionais e atribuições, além do calendário de funcionamento e das estatísticas. 

Retorno 

A primeira etapa do curso começou em 31 de agosto e vai até 25 de setembro. No feedback passado ao tribunal, 
além de elogiar a didática e a organização do curso, alguns dos alunos inscritos disseram ter adquirido conhecimen-
tos significativos sobre a origem e o funcionamento do STJ e sua importância na sociedade brasileira.

Do total de inscritos, 54% são estudantes; 20%, servidores públicos e 12%, advogados. O Distrito Federal é a uni-
dade da federação que tem mais participantes (93), seguido por São Paulo (27), Rio de Janeiro (13), Santa Catarina 
(10), Goiás (10), Pará (8), Rio Grande do Sul (6), Minas Gerais (6), Pernambuco (5), Bahia (5), Espírito Santo (4), 
Rondônia (3) e Paraná (3). Há ainda 11 alunos distribuídos por outros estados.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 61 3319-8392 ou pelo e-mail ead@stj.jus.br.

*Fonte: STJ.



NOTÍCIAS DO STF

Doações a campanhas: nova lei trará em si o 
“gérmen da inconstitucionalidade”, diz Fux*

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4650, que 
questionou a doação de empresas a campanhas eleitorais, afirmou que o resultado do julgamento promoverá a democracia 
e não implicará no aumento das doações ilegais, como alegam defensores do modelo atual. Segundo ele, novas iniciativas 
legislativas reeditando o modelo julgado pela Corte podem ter o mesmo destino dos dispositivos declarados inconstitucionais 
pelo STF. Uma norma autorizando a doação por empresas, diz, já trará “em si o gérmen da inconstitucionalidade”. 

“O Supremo Tribunal Federal reconheceu a invalidade da doação de pessoa jurídica para campanha eleitoral. Então qualquer 
iniciativa que viole essa decisão do STF é considerada um atentado à dignidade da jurisdição, e a lei vai ter o mesmo destino 
que teve esta”, afirmou o ministro. No julgamento do STF, foi declarada a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei das 
Eleições (Lei 9.504/1997) e Lei dos Partidos Políticos (Lei 9.096/1995) relativos à doação privada. Na semana passada, o 
Congresso Nacional aprovou projeto de lei alterando a legislação eleitoral, e prevendo novamente a possibilidade da doação 
de empresas. “Se o Executivo sancionar essa lei, no meu modo de ver, o caminho será o mesmo”, afirmou o ministro. 

Caso o Congresso Nacional aprove uma emenda constitucional relativa ao financiamento de campanha, diz o ministro Luiz 
Fux, a norma precisaria ser analisada pelo STF para que se avalie a presença de alguma irregularidade. “O STF já declarou 
a inconstitucionalidade de emendas constitucionais, eu relembro a última, que foi a dos precatórios”, diz o ministro, men-
cionando o julgamento das ADIs que resultaram na declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional (EC) 
62/2009.

“Caixa dois” 

O entendimento adotado pelo STF também não deverá aumentar o uso das doações ilegais, ou “caixa dois”, afirma o re-
lator da ADI.  “O panorama atual mostra o quão arriscado é fazer o ‘caixa dois’ e ser descoberto depois, de modo que há 
um desestímulo. Sem prejuízo, na audiência pública [sobre doação eleitoral] nós tivemos informações de que tudo o que as 
empresas gostariam é de se ver livres dessa contribuição”, afirmou. 

Democracia 

“Entendo que o julgamento é importante para a democracia, porque os valores  inerentes à democracia pressupõem uma 
participação livre, uma participação ideológica nas eleições, e essas doações pelas empresas acabam contaminando o pro-
cesso democrático, o poder político pelo poder econômico, o que é absolutamente inaceitável numa democracia”, afirma 
Luiz Fux. 

Segundo ele, hoje empresas que não têm ideologia financiam candidatos das mais diversas correntes, colocando em risco 
a higidez dos princípios republicanos e o Estado de Direito. “Boas reformas politicas têm sido engendradas pelo STF, assim 
ocorreu com a lei da ficha limpa, e este julgamento concluído hoje se aproxima da ‘higienização’ do ambiente político”, 
afirmou.

*Fonte: Notícias STF
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Auditor de controle defende que uso de depósitos 
judiciais é endividamento público*

Na audiência pública realizada no Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira (21), um dos críticos sobre a utili-
zação de depósitos judiciais para cobrir gastos governamentais, apontando problemas contábeis e seu risco para o 
funcionamento da Justiça, o representante do Tribunal de Contas da União (TCU), auditor de controle externo Antônio 
Carlos Costa D’Avila Carvalho Júnior, defendeu o enquadramento dessas operações como dívida, exigindo o corres-
pondente tratamento legal. Segundo ele, operações mais complexas do que o uso dos depósitos já foram enquadradas 
como dívida pelo TCU, no julgamento das chamadas “pedaladas fiscais”. 

“Ressalto que não é um entendimento do TCU, que não se debruçou sobre o assunto, mas o corpo técnico entende 
que esse uso é sim uma operação de crédito, operação de endividamento público”, afirmou. Em seu entendimento, a 
contabilidade dos depósitos que não incluem o poder público como litigante não pode ser enquadrada como receita 
orçamentária. Ele defendeu que a utilização dos depósitos, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), deve ser 
computada como dívida consolidada.  

Ministério da Fazenda 

O procurador da Fazenda Nacional Pedro Cestaria, representando o Ministério da Fazenda, também manifestou pre-
ocupação com os estados que se apropriam dos depósitos judiciais feitos em disputas alheias ao poder público. A 
contabilidade pública desses itens, sustenta, não pode ser classificada como receita orçamentária. Segundo ele, no 
caso, trata-se de um mero fluxo financeiro, e usar esses depósitos é “fazer cortesia com o chapéu alheio”.  

Ele também destacou o problema que a má utilização dos depósitos pode trazer para os bancos públicos, que admi-
nistram esses recursos. Se eles ficarem sem verbas para quitar os compromissos, serão compelidos a tirar recursos do 
próprio caixa. E no limite a União também sofrerá a interferência desses valores.  

Prof. José Roberto Afonso 

Segundo o professor José Roberto Afonso, a utilização dos depósitos é de importância para financiamento dos bancos, 
do Judiciário e agora do governo. Trata-se de um recurso demasiado atrativo, compulsório e barato, segundo ele, que 
defendeu a necessidade de maiores informações sobre a quantidade desses depósitos, saldo, reservas e taxa de remu-
neração.  E também dados que apontem riscos fiscais. A União faz isso, e o resultado é que, desde 1998, o índice de 
resgate dos depósitos foi de 11%, chegando a 13% ano passado. 

Ele também entendeu que tratar os depósitos das ações que não têm vínculo com orçamento, por não envolverem dis-
puta com o poder público, assume a forma aproximada de operação de crédito. “Quanto mais depósitos são sacados, 
mais superávit primário aparece artificialmente nas contas públicas”, afirmou.  

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

Pelo Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB), o procurador do Ministério Público de Contas Bradson Luna Camelo 
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ressaltou que na hipótese de o depósito judicial ser utilizado pelo Estado, os mecanismos de fiscalização e controle 
ficariam a cargo dos tribunais de contas, “os quais, via de regra, não têm aparato técnico suficiente para fazer um 
controle pari passu desses gastos públicos”. Ele afirmou que, no caso dos bancos, tal mecanismo de transparência e 
fiscalização é feito pelo Banco Central, que tem experiência nacional e estrangeira. 

“O Estado quebra e isso ocorre quando ele deixa de adimplir suas dívidas”, disse Bradson Camelo. Segundo ele, as 
intervenções do Estado na economia só encontram “fundamento lógico-econômico” para corrigir falhas no mercado. 
Ele avaliou que, no caso, a intervenção do Estado, utilizando os depósitos públicos, vai aumentar os custos para os 
litigantes, para o Estado (Poder Judiciário) e para os bancos. “Não parece ser interessante criar mais custos para a 
sociedade”, finalizou.  

Associação dos Magistrados do Brasil (AMB)

O presidente da Associação dos Magistrados do Brasil (AMB), João Ricardo dos Santos Costa, destacou como pre-
ocupação fundamental quanto ao uso dos depósitos a criação de uma legislação que captura e leva para o Poder 
Executivo 70% desses recursos, o que pode afetar a efetividade do Poder Judiciário. Segundo ele, a entidade acredita 
no risco de inexistência de recursos para a reparação ou restituição do direito, dos recursos que o litigante dá em juízo, 
mas que podem não retornar.

“Além da duração do processo, esperar ainda mais para o depósito ser devolvido é algo que causa muita preocupação 
para nós que trabalhamos no sistema de Justiça”, afirmou. A única exceção que o magistrado faz é a possiblidade de 
utilização de depósitos para o pagamento de precatórios, porque nesse caso a norma iria ao encontro do funciona-
mento da Justiça. Mas ele defende que a utilização se dê em percentuais de até 30%, para que 70% fique em reserva, 
para assegurar a idoneidade do sistema.  

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Instituto dos Advogados de São Paulo 
(IASP)

O advogado Marco Antônio Innocenti, representando a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Instituto dos Ad-
vogados de São Paulo (IASP), desenvolveu o argumento de uso dos depósitos para o pagamento de precatórios. “O 
pagamento de precatórios é a única condição legitimadora do uso de depósitos judiciais”, afirmou. A situação dos 
devedores é crítica, diz, com espera de até 20 a 25 anos após o encerramento da demanda judicial na fila, sem pers-
pectiva de recebimento. 

Os depósitos, ressalta, não devem ser utilizados pelo poder público como uma panaceia para resolver problemas orça-
mentários, que devem ser solucionados por melhor gestão, e não novas fontes de recurso. Ele expôs ainda uma lista de 
sete condições para se implementar o uso dos depósitos, como estabelecimento de um fundo garantidor, fiscalização 
rígida e regras que impeçam que os recursos passem pela conta do Tesouro, sendo utilizados diretamente pelos tribu-
nais para pagamento dos precatórios.

*Fonte: Notícias STF

21



Informativo produzido pelo: 
Núcleo de Comunicação Social e Relações Públicas (NCS)
Justiça Federal do Espírito Santo

Contatos:
Telefone: (27) 3183-5109 
E-mail: ncs@jfes.jus.br
Site: www.jfes.jus.br

Projeto Gráfico
Subsecretaria de Produção Visual - SPRO


