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Conselheira do 
CNJ encerra 
curso de Formação 
de Conciliadores 
na Justiça Federal
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Curso “Formação de Conciliadores” é o primeiro na 
2ª Região a abordar as mudanças do novo CPC

O curso “Formação de Conciliadores”, ministrado entre os dias 3, 4 e 6/11, 
na Justiça Federal do Espírito Santo, foi o primeiro na 2ª Região a abordar as 
mudanças do novo Código de Processo Civil relacionadas à área. 

A juíza federal Cristiane Conde Chmatalik, vice-diretora do foro da JFES e uma 
das coordenadoras do curso, juntamente com a juíza federal Aline Alves de 
Melo Miranda Araújo, destacou ainda o fato de o curso ser credenciado na 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e 
cumprir com as exigências do Conselho Nacional de Justiça.  “O curso teve 
como instrutores desembargadores e juízes federais da 1ª, da 2ª, da 3ª e da 4ª 
Regiões, além de estabelecer parceria com a Justiça Estadual, com a participa-
ção da juíza de direito Trícia Navarro”. 

A magistrada agradeceu o apoio recebido pelo atual diretor do foro da Seção 
Judiciária, juiz federal José Eduardo do Nascimento, para a realização do curso, e de seu antecessor, hoje conselhei-
ro do CNJ, juiz federal Fernando Cesar Baptista de Mattos, 
na implementação do Núcleo de Conciliação e do projeto de 
conciliação pré-processual, durante sua gestão. 

Durante o treinamento, os participantes tiveram oportunida-
de de se aperfeiçoar mediante o conhecimento adquirido não 
só pela teoria, mas também pela prática, com a realização de 
exercícios simulados em grupo, sob a coordenação de ma-
gistrados com formação de conciliadores.  A segunda etapa 
do treinamento para formação de conciliadores, já iniciada 
por alguns servidores das subseções judiciárias do interior do 
Espírito Santo, consistirá de atuação em conciliações. 

O curso de formação de conciliadores foi concebido de acor-
do com a legislação que versa sobre a conciliação e sobre a 
mediação, também em conformidade com as diretrizes pe-
dagógicas do CNJ e da Enfam, e organizado pela Escola da 
Magistratura Regional Federal da 2ª Região, em parceria com 
o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos da 2ª Região, e contou com o apoio da direção do 
foro da Seccional capixaba.
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 Abertura 

O diretor-geral da Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região 
(Emarf), desembargador federal Luiz Antonio Soares, fez a abertura solene 
do curso, na manhã do dia 3, parabenizando a juíza federal Cristiane Conde 
Chmatalik “pela iniciativa da realização de mais um curso de formação de 
conciliadores, agora aqui na Seção Judiciária do Espírito Santo”, e agradeceu 
“o apoio recebido do diretor do foro da Seção Judiciária do Espírito Santo, 
na pessoa do eminente juiz federal José Eduardo do Nascimento, sem o qual 
não seria verdadeiramente possível sua realização”, além dos servidores da 
Emarf e da Seccional capixaba envolvidos em sua organização. 

“Em 2010, com o advento da Resolução nº 125, do Conselho Nacional de Justiça, cada vez mais ratificou-se a diminui-
ção da formalidade que impera no Poder Judiciário com a possibilidade de composição efetiva e eficiente dos conflitos 
através de soluções alternativas.  O Poder Judiciário teve oportunidade de revelar uma justiça distante da imagem 
morosa e ineficiente, construindo um ambiente harmônico para a composição de litígios, através de uma atuação 
mais célere, menos formal, justamente para a solução dos conflitos buscando como resultado a maior satisfação das 
partes”, continuou o desembargador. 

Lembrou ainda o magistrado que “coube aos coordenadores deste curso apresentar as melho-
res práticas para a resolução pacífica dos conflitos, elaborando uma programação conforme 
as diretrizes do CNJ para a formação de conciliadores e que conta com ilustres docentes, tais 
como os desembargadores federais da 2ª Região, Guilherme Calmon e André Fontes, a de-
sembargadora federal da 3ª Região e conselheira do CNJ, Daldice Santana, o desembargador 
federal do TRF da 4ª Região, João Batista Silveira, o juiz federal da 1ª Região André Prado, além 
de outros nomes que nos honram com seu tempo e com as suas aulas”. 
 

Empatia 

Na mesma ocasião, o diretor do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TRF da 2ª 
Região, desembargador federal José Ferreira Neves Neto, ressaltou que conciliar “demanda antes de tudo uma voca-
ção.  É preciso gostar de fazer a conciliação.   É preciso estar disposto a ouvir a tentar tirar as arestas que impedem a 
solução consensual do conflito”. 
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Começou na segunda-feira, 9/11, na sede da Justiça Federal, em Vitória, o curso “Novo Código de Processo Civil - Prin-
cipais Mudanças no Processo de Conhecimento”, ministrado para servidores, pelos juízes federais Alexandre Miguel, 
Américo Bedê Freire Junior, Aylton Bonomo Junior, Eloá Alves Ferreira, Marcelo da Rocha Rosado e Rogerio Moreira Alves.  

Promovido pela Seção de Desenvolvimento de Pessoas e Estágio (Sedpe/NGP) o curso tem 40 horas e visa capacitar os 

Durante o GT “Formação de Conciliadores” na JFES, recebe-
ram homenagem por 15 anos de atuação na Justiça Federal 
da 2ª Região o diretor do foro da Seção Judiciária do Espírito 
Santo, juiz federal José Eduardo do Nascimento, e seu anteces-
sor, Fernando Cesar Baptista de Mattos.

Diretor do foro e antecessor recebem homenagem

Magistrados preparam servidores para as mudanças 
no Código de Processo Civil

“Eu disse no Rio de Janeiro, concluindo uma palestra do desembargador Guilherme 
Calmon, que a conciliação não é para quem quer, é para quem pode, seguindo o princí-
pio da empatia.  Se você não tiver essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de 
sentir as suas dificuldades e absorver as circunstâncias sob as quais vive o jurisdiciona-
do, não poderá ser o conciliador, porque falta esse feeling”. 

Ferreira Neves destacou sua “alegria” de ver que os as pessoas que ali estavam tinham 
o “desejo de participar da cruzada em prol da resolução amigável de situações de lití-
gio”.  “O Judiciário tem esse poder de resolver o conflito que lhe é colocado, mas não de 
resolver o litígio, a animosidade que remanesce depois do processo.  E a conciliação não.  

Ali é o próprio sujeito aprendendo a exercer os seus 
interesses e a lutar por eles, sob o aspecto pedagógico, 
principalmente no Brasil atual, de recente democracia, 
que vai cada vez se consolidando.  Democracia também 
é saber lidar com seus próprios direitos e não esperar 
sempre que o Estado paternalista venha a resolver to-
dos os conflitos da sua vida.  E, para o Judiciário, o sen-
tido é pacificar, porque antes de qualquer coisa o Poder 
Judiciário é o poder pacificador e pacificar eu digo que 
é a agradável tarefa de mandar para a casa duas partes 
satisfeitas.  Essa é a essência da conciliação”, concluiu.
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80% de acordos nas audiências pré-processuais

servidores para o início da vigência das novas regras do CPC, prevista para março de 2016. 

Cerca de 80 pessoas participam do treinamento, incluindo servidores das subseções judiciárias de Serra e Cachoeiro de 
Itapemirim, que assistem às aulas por videoconferência. 

A primeira aula foi ministrada pelo juiz federal 
Alexandre Miguel, titular da 1ª Vara Federal Cí-
vel de Vitória, que falou sobre as alterações na 
parte geral do Código. 

Já estão abertas inscrições para nova turma do 
curso, a ser realizado entre 24/11 a 4/12/15. 

A Justiça Federal capixaba, por meio do Centro Judiciário de Solução de Confli-
tos e Cidadania (Cescon), realizou em outubro 50 audiências de conciliação pré-
-processual, em parceria com a Caixa Econômica Federal. Em 80% delas foram 
obtidos acordos – mesmo percentual de setembro. Durante as audiências foram 
atendidas 254 pessoas e pagos R$ 72,8 mil.

As audiências de conciliação pré-processuais acontecem toda sexta-feira na sede 
da Justiça Federal, em Vitória. 

Envie e-mail para: conciliar@jfes.jus.br 
ou tel (27) 3183-5015

Quer conciliar? 

Alteração nas salas de audiências criminais atende a 
reivindicação de defensores públicos da União

O diretor do foro da Justiça Federal do Espírito Santo, juiz federal José Eduardo do Nascimento, inaugura com solenidade 
na próxima terça-feira, 17, às 16h30, uma adaptação feita nas salas de audiência das varas federais criminais de Vitória, 
em atendimento a uma antiga reivindicação da Defensoria Pública da União no Estado do Espírito Santo. 

A alteração se constitui na inclusão de um tablado para advogados e defensores públicos na mesma altura do disponi-
bilizado ao procurador da República em audiência. Com a mudança, a JFES cumpre o disposto no Art. 4º da Lei Comple-
mentar nº 80/94, incluído pela LC nº 132/2009, que assegura aos membros da Defensoria Pública permanecer no mesmo 
plano do Ministério Público. 

Alternativas 

Em maio de 2015, a Defensoria Pública apresentou requerimento sugerindo alternativas para a alteração solicitada. A 
primeira delas seria a retirada do tablado existente nas salas de audiências das varas criminais, de modo que os represen-
tantes do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União tomassem assento no mesmo plano.  

A outra opção, mais adequada na opinião do juiz federal Américo Bedê Freire Junior (titular da 2ª Vara Federal Criminal de 
Vitória) e acatada pelo atual diretor do foro José Eduardo do Nascimento, seria ampliar o tablado de madeira já existente 
na sala de audiências, de modo a abranger toda a área reservada aos advogados, aos réus e à Defensoria Pública da 
União, no mesmo plano do assento reservado ao MPF. 
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“Tal medida resguardaria, a um só tempo, as prerrogativas legais dos membros do Ministério Público (art.18, inciso I, 
alínea “a” da Lei Complementar nº 75/1993) e da Defensoria Pública da União (art. 4º, § 7º da Lei Complementar nº 
84/1994)”, declarou o juiz criminal em ofício à Dirfo em maio deste ano. 

No mesmo ofício, Américo Bedê solicitou à Direção do Foro que “as cadeiras destinadas à inquirição das testemunhas e à 
colheita dos interrogatórios permaneçam no plano atual, a fim de facilitar a visualização dos depoentes pelo magistrado, 
pelos advogados, pela DPU e pelo MPF”. 

A solenidade de inauguração do novo espaço será realizada na sala de audiências central do 2º andar da sede da Justiça 
Federal, em Vitória. Já confirmaram presença representantes do Ministério Público Federal, juízes das varas federais crimi-
nais e defensores públicos da União. O evento também é aberto aos demais juízes, a servidores e advogados.

JFES concede liminares em ações contra mineradora
A Justiça Federal do Espírito Santo concedeu esta semana, nos municípios de Colatina e Linhares, três decisões relativas ao 
rompimento de duas barragens da empresa Samarco Mineração, ocorrido na quinta-feira, 5/11, no município de Mariana/MG.

Em Colatina, foram proferidas duas decisões cautelares pelo juiz federal Guilherme Alves dos Santos. A primeira, no dia 
9/11, em ação civil pública de reparação por danos ambientais e danos morais coletivos, com pedido de antecipação de 
tutela, proposta conjuntamente pelo Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual - Processo nº: 0132641-
52.2015.4.02.5005 (2015.50.05.132641-2). Outra cautelar foi concedida no dia 12/11, em ação civil pública proposta 
pelo Município de Colatina e pelo Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental – Sanear - Processo 
nº: 0133180-18.2015.4.02.5005 (2015.50.05.133180-8).

No município de Linhares, o juiz federal Wellington Lopes da Silva decidiu no dia 11/11 cautelar em ação civil pública 
pleiteada pelo Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual - Processo nº: 0132998-35.2015.4.02.5004 
(2015.50.04.132998-2). 

As decisões podem ser consultadas no www.jfes.jus.br, em “Consulta Processual”.

Justiça Federal da 2ª Região recebe prêmio por 
cumprimento das metas do CNJ*

A Justiça Federal da 2ª Região (RJ e ES) foi a vencedora do prêmio “Executando a Estratégia”, con-
cedido pelo CNJ às unidades judiciárias que se destacaram pela produtividade nos últimos anos. 

A 2ª Região apresentou o melhor desempenho no cumprimento das Metas Nacionais durante 
o primeiro semestre de 2015. A cerimônia de premiação aconteceu durante o I Encontro Execu-
tando a Estratégia da Justiça Federal, no dia 27/8, na sede do Conselho da Justiça Federal. 

Dentre as Metas Nacionais se destacam: julgar ações coletivas em até três anos; solucionar, em até dois anos, ações de 
improbidade, crimes contra a Administração Pública, bem como os relacionados ao tráfico de pessoas; e aumentar o nú-
mero de conciliação em relação ao ano passado.

As premiações foram baseadas nos dados enviados pelos Tribunais Regionais Federais (TRFs) ao Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), para elaboração do relatório “Justiça em Números”. As demais premiações tiveram amparo em informações 
prestadas pelos TRFs ao CJF. 



Comprou, pagou e não levou. Essa expressão pode bem resumir a motivação de um cidadão de Barra Mansa, região sul do 
estado do Rio de Janeiro, para procurar a Justiça Federal. Ele adquiriu, em procedimento licitatório, uma área de quase 30 mil 
metros quadrados, no pátio da estação ferroviária de Floriano, da extinta Rede Ferroviária Federal (RFFSA), efetuou o pagamento 
e não conseguiu a escritura pública. Passados dez anos da quitação do valor, ele resolveu submeter o caso à apreciação judicial.         

O adquirente comprovou no processo que, em 1998, arrematou a referida área, tendo quitado integralmente o valor oferecido 
em 2004. Acontece que, desde então, aguarda a realização dos atos necessários à lavratura da escritura pública de cessão de 
direitos. No processo, a União Federal não contestou os fatos e documentos apresentados pelo autor, se restringiu a alegar que, 
diante do número excessivo de imóveis na mesma situação e pela condição do quadro de contratantes da extinta RFFSA, torna-
-se “difícil estabelecer prioridades”.        

Na Justiça, a alegação da União não foi considerada razoável, tanto que o autor obteve êxito em 1ª Instância e no Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região (TRF2). Para o desembargador federal Marcus Abraham, relator do processo no TRF2, “a inércia  da Adminis-
tração frente ao requerimento protocolado pelo autor (lavratura da escritura pública de cessão de direito) mostra-se desarrazoada e 
contrária aos princípios da celeridade, da razoabilidade e da eficiência, que se aplicam aos processos administrativos”.        

Para o magistrado, não se discute a obrigação da Administração de emitir parecer favorável ao administrado e sim uma resposta 
em prazo razoável. “Por mais complexo que seja o procedimento administrativo necessário para a edição de qualquer ato, o ad-
ministrado não pode ficar, ad eternum, aguardando uma resposta, positiva ou negativa, acerca dos requerimentos que formula 
ao Poder Público”, pontuou Abraham.        

Com esse entendimento, a decisão da Quinta Turma Especializada do TRF2 confirmou a sentença de primeiro grau que garantiu 
a observância do princípio da eficiência. Sem entrar na área de competência da Administração, analisando apenas o direito do 
autor em ter apreciado o pedido administrativo, uma vez que essa atribuição é exclusiva da União. “Não é dado ao administra-
dor público a possibilidade de, imotivadamente, deixar de apreciar os requerimentos que lhe são dirigidos, posto que o cidadão 
tem o direito subjetivo constitucional de obter uma resposta”, concluiu o desembargador.Proc.: 0003339-95.2014.4.02.5104. 
*Fonte: TRF2

TRF2 reafirma importância do princípio da eficiência 
na administração pública*

Seções Judiciárias e JEFs

A segunda categoria - “Produtividade no Primeiro Grau” - contemplou as seções judiciárias e os juizados especiais fede-
rais (JEFs) mais produtivos entre 2012 e 2014, de acordo com a relação de processos solucionados por juiz. A vencedora 
foi a Seção Judiciária de São Paulo (2.269 processos); seguida da Seção Judiciária de Roraima (2.118 processos) e da 
Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul (1.902 processos). Já com relação aos JEFs, os mais produtivos foram os dos 
estados de Sergipe (12.767 processos), Piauí (11.197 processos) e Bahia (9.971 processos).

Usuários satisfeitos

Na ocasião também foi premiada a unidade mais bem avaliada na pesquisa de satisfação promovida pela Justiça Federal 
em 2014 com usuários dos serviços judiciais em todo o país. Nessa categoria, intitulada “Satisfação ao usuário”, a Seção 
Judiciária do Paraná foi a que obteve o melhor índice do estudo, 75,1% - média que considera critérios como atendimen-
to, instalações físicas do órgão, expediente, serviços, processo eletrônico, entre outros. *Fonte: JFRJ
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Agentes de segurança judiciária (ASJs) da JFES participam 
esta semana da segunda turma do Curso Anual de Recicla-
gem/2015. A primeira turma fez o curso em outubro. A partir 
da edição da Lei 11.416/2006 e de sua regulamentação pela 
Portaria Conjunta nº 01, de 2007, passou a ser obrigatória 
a participação dos ASJs em Curso Anual de Reciclagem. Este 
ano, o curso é ministrado por agentes da Polícia Civil.

A 2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES promoverá no dia 16 de novembro 
leilão de bens nas modalidades presencial e online. Será às 9h, no auditório da ACISCI - 
Associação Comercial e Industrial de Cachoeiro de Itapemirim, situado na Rua Bernardo 
Horta, nº 312, bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim/ES.

A primeira praça foi realizada no último dia 3. 

Veja edital no www.jfes.jus.br.

Mais informações: com o leiloeiro público oficial Mauro Colodete, pelos telefones (28) 3542-3333, (28) 99955-5000 e 
(27) 99955-5000, e-mail sac@colodeteleiloes.com.br ou ainda pelo site: www.colodeteleiloes.com.br.

A Justiça Federal de Cachoeiro de Itapemirim receberá neste mês um novo magistrado. Trata-se do juiz federal 
substituto Victor Cretella Passos Silva, que atuava na 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (1ª Re-
gião), que ocupará a vaga da juíza federal substituta Fátima Aurora Guedes Afonso Archangelo, na 3ª Vara Federal 
Criminal de Cachoeiro.  Os magistrados foram removidos, a pedido, mediante permuta.

Reciclagem de segurança

Coral da Justiça Federal comemora 6 anos 

2ª praça de leilão na 2ª VF-Cachoeiro de Itapemirim/ES

Cachoeiro recebe novo magistrado

O Coral da Justiça Federal se apresentou no dia 27 de outubro, 
no auditório “Juiz Federal Luiz Eduardo Pimenta Pereira”, dentro 
da programação do ‘Mês do Servidor’, e comemorou seis anos de 
atividade, com uma homenagem à bossa nova e ao centenário de 
Vinicius de Moraes. 

O evento contou com o apoio da Associação dos Servidores da Jus-
tiça Federal do Espírito Santo (Assejufes), do Centro Cultural Justiça 
Federal (CCJF/Núcleo de vitória) e da Seção Judiciária do Espírito 
Santo. 
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Convidados especiais da apresentação, os músicos Jacó Rocha (trombone), Edu Szajnbrum (percussão) e Matheus Viana 
(flauta).  O coral se apresentou, sob a regência da maestrina Hellem Pimentel, com os seguintes componentes: Ana Saleti 
Miranda Teixeira, Andrea Maria Pirola Santos, Eveli Messias de Mello, Fabíola Bortolozo, Gina Valéria Coelho, Lilia Coelho 
de Carvalho, Magda Aparecida Chagas Pereira, Márcia Lopes Gomes Fanelli, Maria da Penha Rios de Martins, Maria Mar-
garet Peixoto, Marilda Gouveia, Josélio Santos Nascimento e Paulo Augusto Michalsky e Alves. 

Além de músicas cantadas pelo coral, o concerto de ontem inovou ao brindar o público 
com músicas instrumentais e poemas lidos pelo servidor Ronnie Francis Rangel Mariano.  
As letras, em sua maioria, eram de Vinicius de Moraes.  Ao final, ao som de ‘Bossa Medley’, 
os componentes do coral vestiram cangas, inspiradas nos mosaicos de pedra portuguesa 
do calçadão de Copacabana-RJ, chapéus e óculos escuros e ensaiaram passos de samba, 
com destaque para os ‘passistas’ Josélio Santos Nascimento e Gina Valéria Coelho. 

Antes disso, a noite teve declaração de amor da solista Fabiola Bortolozo, que dedicou a 
música ‘Se todos fossem iguais a você’ a seu esposo, o músico Jacó Rocha.  Outras cora-

listas trouxeram familiares que aplaudiram orgulhosos a apresentação, como d. Heloisa Coelho de Carvalho, de 94 anos, 
mãe de Lilia Coelho de Carvalho, e Magda Aparecida Chagas Pereira que 
trouxe esposo e filho.  

Uma noite sublime, leve e emocionante que mostrou como o Coral da 
Justiça Federal que surgiu da iniciativa dos próprios servidores, em outubro 
de 2009, se tornou um efetivo instrumento agregador para além desta 
Seccional. 

Próxima apresentação 

O Coral da Justiça Federal se apresentará na quinta-feira, 19/11, no Encon-
tro de Coros do Instituto Tecnológico do Espírito Santo (Encorifes).  

O encontro, que será realizado no teatro do Ifes nos dias 19 e 20, a par-
tir das 19 horas, reunirá os corais da Secretaria de Estado da Educação 
(Sedu), da ArcelorMittal, da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), da Vale, 
do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-ES), do Ifes, da Igreja 
São José, do Hospital Evangélico e da Missão da Praia da Costa.
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Homenagem em Cachoeiro de Itapemirim encerra 
mês do servidor na JFES
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A Justiça Federal do Es-
pírito Santo finalizou as 
comemorações pelo Mês 
do Servidor no dia 29 de 
novembro, na Subseção 
Judiciária de Cachoeiro de 
Itapemirim, com homena-
gem por tempo de serviço 
aos servidores daquela Sec-
cional que completam este 
ano 10 e 15 anos de dedi-
cação à Justiça Federal na 
2ª Região. 

A homenagem foi iniciada 
com apresentação do Coral 

da Justiça Federal, que comemora seis anos de atuação. Sob a regência da maestrina Hellem Pimentel, o coral se 
apresentou naquela tarde com Andréa Pirola, Gina Valéria Coelho, Márcia Lopes Fanelli, Magda, Penha Rios, Maril-
da Golvêa, Josélio Nascimento, Paulo Augusto Michalsky e Fabíola Bortolozo (também no teclado). O grupo cantou 
cinco canções e encantou a todos. 

Em seguida, o servidor Jocimar Daltio, da 2ª Vara Federal de Cachoeiro de 
Itapemirim, que completa 10 anos de exercício na 2ª Região, foi convidado 
a falar em nome dos homenageados. Em um discurso emocionante, Joci-
mar falou do orgulho, da alegria e da esperança por ser servidor público 
naquela Subseccional: 

“Eu, pessoalmente, sou muito grato por ser parte da Justiça Federal e por 
ter o privilégio de exercer minhas atribuições aqui em Cachoeiro de Itape-
mirim/ES, cidade em que nasci, cresci e constituí minha família. E, por isso, 
tenho sempre buscado retribuir minha gratidão, contribuindo nas áreas em 
que sinto ser útil (...). E muito me alegra ver que tantos outros colegas ser-
vidores, igualmente, adotam essa mesma postura, de encarar nossa atividade não como mero trabalho, mas como 
uma verdadeira missão de vida, pois nosso país precisa disso, e muito. Por fim, eu tenho esperança. Esperança que 
vamos conseguir manter sempre nossa belíssima história, que vamos permanecer na contínua trajetória de aprimo-
ramento de nossos serviços, e que vamos continuar, sim, fazendo a diferença.” 
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‘Dia do Usuário’ 

Passou-se então a palavra ao juiz federal titular da 3ª Vara Federal Criminal 
cachoeirense, André Luiz Martins da Silva. O magistrado agradeceu inicial-
mente ao coral “pela belíssima apresentação, sem a qual o evento certamen-
te não teria o mesmo brilho”. Também agradeceu à Associação dos Servido-
res da Justiça Federal (Assejufes) e à Caixa Econômica Federal, pelo apoio ao 
evento. Depois declarou que para ele mais justo seria se aquele fosse “o Dia 
do Usuário”. “Este sim tem motivos par comemorar, porque a qualidade do 
serviço que vocês prestam é admirável”, explicou. 

O juiz declarou ainda seu orgulho de fazer parte daquele grupo, que mesmo 
diante do momento difícil pelo qual passam os servidores – de não recebe-
rem a reposição de seus salários – não deixam a qualidade do serviço cair. 
“Isso porque têm compromisso, por exemplo, com o cidadão que trabalhou a vida inteira na roça e não conseguiu 
aposentadoria. Nosso serviço é muito importante para essas pessoas.” 

André Luiz Martins diz que sua esperança é que al-
guém veja o exemplo e leve para onde for, “para que 
possamos ter amanhã um serviço público melhor”. 
“Tenho alegria e orgulho de pertencer a este grupo, 
desse serviço brilhantemente prestado e bem falado 
aqui em Cachoeiro. Falo daqui porque é onde conhe-
ço, mas tenho certeza de que em Vitória e nas outras 
Subseções também é assim. Peço a Deus que mante-
nhamos todos esse mesmo espírito, essa disposição 
de trabalhar desta mesma forma”, encerrou. 

Certificados 

Após seu discurso, o magistrado foi convidado para, 
junto com os representantes da Caixa - Jocilda Nunes 
Frota e José Carlos Moreira - para fazer a entrega dos 
certificados aos servidores homenageados neste ano. 
Foram homenageados por 10 anos de exercício na 2ª 
Região os servidores Jocimar Daltio, Thaís Bastos Pi-
nheiro Louzada, Gláucio Costa Longa de Moura, Elias 
Antonio de Mori, Luciana Vinco Esperidião, e por 15 
anos, José Eustáquio Valle Americano e Renata Bayerl 
Ramiro. 



Comemoração em Linhares
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Gláucio Costalonga pediu a palavra para agradecer pela homenagem. “Nos outros órgãos por onde passei não 
havia isso”, declarou. 

Certificados entre-
gues, os homenage-
ados posaram para 
uma foto em grupo, 
da qual também par-
ticipou o juiz federal 
Caio Souto Araújo, 
que também foi ser-
vidor da JFES e foi 
aprovado no último 
concurso para juiz 
federal substituto 
da 2ª Região, sendo 
lotado no 1º JEF de 
Cachoeiro de Itape-
mirim. 

A semana passada foi de comemoração para a Vara Federal de Linhares. Na terça, 27, os servidores fizeram um 
momento de conscientização em relação ao câncer de mama e na quarta, 28, comemoraram o Dia do Servidor 
Público com lanche patrocinado pela Assejufes e entrega de certificado por tempo de serviço. Ao centro da foto, a 
servidora Ana Cláudia Vianna recebe homenagem por 10 anos de JFES.



NOTÍCIAS DO CJF

O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou aos tribunais re-
gionais federais (TRFs) os limites financeiros no valor de R$ 
676.595.616,81 relativos às requisições de pequeno valor 
(RPVs) autuadas em setembro de 2015.  

Do total geral, R$ 542.931.985,76 correspondem a processos 
previdenciários e assistenciais – revisões de aposentadorias, 
pensões e outros benefícios, que somam um total de 53.544 
ações, beneficiando, em todo o país, 60.376 pessoas. 

O Conselho esclarece ainda que cabe aos tribunais regionais 
federais, segundo cronogramas próprios, fazer o depósito 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 tribunal 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$ 194.432.295,47

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 160.169.306,94  – 13.077 pessoas beneficiadas, em 12.133 ações 

TRF da 2ª Região (sede no Rio de Janeiro-RJ, abrangendo também o ES) 

Geral: R$ 70.714.163,38

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 41.187.545,85  – 2.914  pessoas beneficiadas, em 2.914 ações 

TRF da 3ª Região (sede em São Paulo-SP, abrangendo também o MS) 

Geral: R$ 160.487.239,88

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 138.736.739,16 – 10.866 pessoas beneficiadas, em 9.712 ações. 

TRF da 4ª Região (sede em Porto Alegre-RS, abrangendo os estados do PR e SC)

Geral: R$ 152.051.459,45

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 127.938.903,89 – 19.426  pessoas beneficiadas, em 17.807 ações 

TRF da 5ª Região (sede em Recife-PE, abrangendo os estados do CE, AL, SE, RN e PB)

Geral: R$ 98.910.458,63
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CJF libera R$ 676 milhões em RPVs*



Seminário “O Brasil e a Conferência da Haia de 
Direito Internacional Privado”

Criada em 1893 e atualmente composta por 77 membros, a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado é 
uma organização intergovernamental, integrada por países com diferentes tradições jurídicas, que tem por missão har-
monizar as regras jurídicas entre estes Estados, por meio da edição de instrumentos legais supranacionais. Já aprovou 
trinta e oito convenções internacionais, em especial nas áreas do direito de família, direito comercial e processual civil. 

O Brasil tornou-se oficialmente membro da Conferência da Haia em 27 de janeiro de 1972. Desde então, entre as Con-
venções elaboradas no âmbito da Conferência da Haia, o nosso país já aprovou e ratificou a Convenção da Haia sobre 
Cooperação Internacional e Proteção de Crianças e Adolescentes em Matéria de Adoção Internacional, de 29 de maio 
de 1993; a Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, de 25 de outubro de 
1980 e a Convenção de Acesso Internacional à Justiça, da mesma data. As convenções sobre a eliminação da exigência 
de legalização de documentos públicos estrangeiros, de 5 de outubro de 1961, de Obtenção de Provas no Exterior, 
de Comunicação de Atos processuais e a de obtenção de Alimentos no exterior encontram-se em fase avançada de 
ratificação ou promulgação.

Pela sua importância, e pelo elevado número de países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas e que 
adotam as referidas Convenções, ainda que não sejam membros da Conferência, é urgente e necessário que tanto 
magistrados como os operadores do Direito em geral tenham pleno conhecimento desses instrumentos internacionais. 
A realização do presente seminário, pelo Conselho da Justiça Federal, em parceria com os órgãos envolvidos na sua 
aplicação, visa suprir essa lacuna, contribuindo para o aperfeiçoamento das nossas instituições democráticas e forta-
lecimento do Estado brasileiro no cenário internacional.

O seminário contará com a participação do Secretário-Geral da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado e 
o Representante dessa Conferência para a América Latina entre outros especialistas internacionais e nacionais sobre 
o tema e será realizado nos dias 23 e 24 de novembro 

O evento é uma realização do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em parceria com o Supe-
rior Tribunal de Justiça, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Ministro Sálvio de Figuei-
redo Teixeira - ENFAM, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria 
Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público 
Federal e a Associação dos Juízes Federais do Brasil, com o patrocínio do Colégio Notarial do Brasil - Seção do Rio 
Grande do Sul e da Itaipu.

Informações/inscrições até o dia 18 de novembro no www.cjf.jus.br/eventos

*Fonte: CJF

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 74.899.489,92– 14.093  pessoas beneficiadas, em 10.978 ações

 *Fonte: CJF.
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CNJ revê decisão sobre acesso ao prédio da Justiça 
Federal no RJ*

O plenário do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) decidiu, por maioria, não ratificar a 
liminar concedida pelo conselheiro Norber-
to Campelo, em 23 de outubro, ao Proce-
dimento de Controle Administrativo reque-
rido pela Ordem dos Advogados do Brasil 
- Seção Rio de Janeiro (OAB-RJ), questio-
nando a obrigatoriedade de revista pessoal 
aos advogados que acessam as dependên-
cias do Fórum da Justiça Federal de São 
Gonçalo. A decisão do plenário foi tomada 
durante a 220º Sessão Ordinária do CNJ, 
realizada na tarde de terça-feira (10/11). 

Portaria editada pelo fórum fluminense em 2010 (Portaria RJ-PGD-2010/00047) dispensa a revista a juízes, pro-
motores e funcionários para o acesso àquela unidade judiciária. A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio de 
Janeiro (OAB-RJ) pediu ao CNJ a impugnação da portaria do Fórum de São Gonçalo depois que, em maio deste ano, 
o advogado Carlos Alberto de Paulo e Silva, presidente da Comissão de Direitos Humanos e delegado da Comissão 
de Defesa, Assistência e Prerrogativas dos Advogados (Cedap), foi submetido à revista e compelido a retirar todos 
os objetos do bolso para ter acesso às varas e serventias do Fórum. Ao deferir a liminar em outubro, o conselheiro 
Norberto Campelo considerou o ato expedido pelo Fórum de São Gonçalo discriminatório e ofensivo aos princípios 
da isonomia e da legalidade. 

Porém, para a maioria dos conselheiros, prevaleceu o voto divergente apresentado pela conselheira Daldice San-
tana, que ressaltou não haver motivos para constrangimento por parte dos advogados, já que a diferenciação no 
tratamento dado a magistrados e servidores do tribunal nesse quesito está prevista na Resolução 176/2013, do 
CNJ. No voto, a conselheira citou que a Resolução, que institui o Sistema Nacional de Segurança do Poder Judici-
ário, recomenda a “instalação de aparelho detector de metais, aos quais devem se submeter todos que acessarem 
as dependências, exceto os previstos no inciso III do art. 3º da Lei 12.694/12 e os magistrados e servidores que 
tenham lotação ou sede de seus cargos e funções nas dependências do fórum ou tribunal onde está instalado o 
detector de metais”. 

A Lei 12.694/12 dispõe que os tribunais, no âmbito de suas competências, são autorizados a tomar medidas para 
reforçar a segurança dos prédios da Justiça, especialmente no controle de acesso, com identificação, aos seus pré-
dios, sobretudo aqueles com varas criminais, ou às áreas dos prédios com varas criminais. Tais medidas contemplam 
a instalação de câmeras de vigilância nos prédios, especialmente nas varas criminais e áreas adjacentes, e de apa-

NOTÍCIAS DO CNJ

Foto: Gil Ferreira/Agência CNJ



relhos detectores de metais, aos quais devem se submeter todos que queiram ter acesso aos seus prédios, ainda 
que exerçam qualquer cargo ou função pública, ressalvados os integrantes de missão policial, a escolta de presos e 
os agentes ou inspetores de segurança próprios. 

Acompanharam o voto divergente os conselheiros Lélio Bentes, Carlos Levenhagen, Gustavo Alkmim, Bruno Ron-
chetti, Fernando Mattos, Carlos Dias e Arnaldo Hossepian, além do presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro Ricardo Lewandowski. 

Comitê – O plenário do CNJ também decidiu que a questão deve ser debatida pelo Comitê Gestor do Sistema 
Nacional de Segurança do Poder Judiciário, para que haja o aprofundamento do debate e criação de uma norma 
acerca do assunto. 

O Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário é instituído pelo CNJ por meio de Portaria e 
composto por representantes da Presidência do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça 
além de três magistrados representantes da Justiça Estadual, observadas as categorias grande, médio e pequeno 
porte, delineadas no relatório Justiça em Números e um magistrado indicado, respectivamente, pelas Justiças do 
Trabalho, Federal, Militar da União, Militar Estadual e Eleitoral, além de um representante da Polícia Federal. O 
Comitê é presidido por um conselheiro do CNJ. 

Item 97 - Procedimento de Controle Administrativo 0004544-36.2015.2.00.000

*Fonte: Waleiska Fernandes/ Agência CNJ de Notícias

Uma liminar deferida pelo conselheiro 
Lelio Bentes, do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), determinou aos Tribunais 
de Justiça estaduais que se abstenham 
de firmar termos que impliquem o uso 
dos recursos oriundos dos depósitos 
judiciais fora das hipóteses previstas 
no artigo 7º da Lei Complementar n. 
151/2015, que prevê a prioridade do 
pagamento de precatórios judiciais. 

A liminar atende parcialmente a um pe-
dido do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), autor do Pe-

Liminar determina que depósitos sejam usados para 
pagamento de precatórios*

Divulgação/CNJ



CNJ aprova resolução com regras para convocação 
de juízes auxiliares*

dido de Providências 0005051-94.2015.2.00.0000. Editada em agosto de 2015, a Lei Complementar n. 151 per-
mite que 70% do valor atualizado dos depósitos referentes a processos judiciais ou administrativos em que figurem 
como partes o Estado, o Distrito Federal ou os municípios sejam aplicados no pagamento de precatórios judiciais 
de qualquer natureza e, se ainda houver recursos disponíveis, em três outras hipóteses (dívida pública fundada, 
despesas de capital e recomposição dos fluxos de pagamento e do equilíbrio atuarial dos fundos de previdência dos 
regimes próprios de cada ente federativo). 

Para o Conselho Federal da OAB, a lei estabelece critérios sucessivos para utilização dos depósitos judiciais, mas 
diversos Tribunais de Justiça têm celebrado termos de compromisso com governadores de estado liberando recur-
sos de depósitos judiciais para pagamento de despesas de custeio e previdenciárias, mesmo havendo precatórios 
pendentes. A prática, afirma a OAB, violaria o Artigo 7º da lei. 

Em sua decisão, o conselheiro determina que, ao celebrar termos de ajuste e compromisso destinados a liberar 
recursos de depósitos judiciais para contas dos estados, do Distrito Federal e de municípios, os Tribunais de Justiça 
observem os requisitos do Artigo 7º da Lei Complementar n. 151/2015, “abstendo-se de firmar termos que impor-
tem a possibilidade de aplicação de tais recursos fora das hipóteses expressamente elencadas nos incisos I a IV ou 
sem a devida observância da prioridade ali assegurada ao pagamento de precatórios judiciais de qualquer nature-
za”. Para o conselheiro, a transferência dos valores deve observar especialmente o critério de gradação do Artigo 7º. 

A liminar determina ainda que os TJs encaminhem ao CNJ cópia da legislação estadual e dos atos de natureza 
regulamentar eventualmente existentes sobre a matéria e dos termos de compromisso que tenham sido firmados. 
Nesta última hipótese, deverão ainda informar as medidas adotadas para fiscalização do cumprimento dos termos 
de compromisso firmados. A decisão é válida até o julgamento de mérito do Pedido de Providências.

*Fonte: Tatiane Freire/ Agência CNJ de Notícias

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, nesta terça-feira (10/11), por maioria de votos, a Re-
solução n. 209/2015, que define regras sobre a convocação de magistrados auxiliares para atuarem no CNJ, nos 
tribunais estaduais, regionais, militares e superiores. O assunto foi discutido durante a 220ª Sessão Ordinária a 
partir de minuta apresentada pelo presidente, ministro Ricardo Lewandowski, motivado pela preocupação com o 
déficit de magistrados em primeira instância. 

Com a nova resolução, o prazo máximo de convocação de magistrados auxiliares é de dois anos, prorrogável por 
igual período. Também ficou definido que, uma vez convocados, os magistrados não podem atender a novas con-
vocações pelo dobro do período contado desde o fim do afastamento até o limite de quatro anos. A regra se aplica 
inclusive para atuação em órgãos distintos ou para concorrer a vagas em conselhos ou tribunais superiores. 

Também ficou definido que os magistrados que já tiverem ultrapassado período de quatro anos atuando como 



convocados na data de publicação da resolução devem voltar para suas respectivas jurisdições até 31 de janeiro 
de 2016. A resolução não se aplica a magistrados atuando em substituição nem àqueles convocados pelos minis-
tros do Supremo Tribunal Federal, e entra em vigor a partir da data de publicação, revogando todas as disposições 
contrárias.

Motivos – A resolução considera a necessidade de se padronizar o tema nacionalmente, uma vez que inúmeras 
convocações são renovadas sem limitação temporal, trazendo prejuízos às carreiras e ao serviço público em geral. 
“Esse assunto estava na Presidência há muito tempo, e resolvi dar andamento em comunhão com preocupações 
da corregedora, que tem viajado o país e percebido que o primeiro grau está desfalcado de juízes, pois muitos são 
convocados”, disse o ministro Lewandowski. 

De acordo com a corregedora Nancy Andrighi, a resolução resultará no aumento da qualidade e da produtividade 
do primeiro grau. “Os magistrados que estão há tanto tempo fora vão retornar com outra visão, mas o que pre-
cisamos hoje é juízes na jurisdição”, disse a ministra, destacando que há casos concretos em que os juízes estão 
afastados da jurisdição há pelo menos uma década. Até então, a convocação de juízes para substituição e auxílio 
em tribunais estaduais e federais era regulada pela Resolução CNJ n. 72/2009, que não incluía os tribunais supe-
riores e conselhos.

Embora não detalhe a quantidade de convocações no Judiciário, o relatório Justiça em Números 2015 indica que, 
dos 22,4 mil cargos de magistrados existentes em 2014, 4,9 mil estavam vagos e 631 magistrados estavam afas-
tados. 

Apoio – Além do apoio da maioria dos conselheiros, que destacaram o reforço à Política de Priorização do Primei-
ro Grau do CNJ (Resolução n. 194/2014), a iniciativa foi elogiada pelos representantes da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB) e do Ministério 
Público. “Não tem função mais 
nobre que ser julgador. Trago 
adesão da advocacia brasileira a 
essa iniciativa alvissareira”, dis-
se o presidente da OAB, Marcus 
Vinícius Coêlho. Para Odim Fer-
reira, da Procuradoria Geral da 
República, a resolução tem am-
paro legal e será benéfica para o 
Judiciário.

Item 102 – Ato Normativo 
0005216-44.2015.2.00.0000

*Fonte: Deborah Zampier/ Agência 

CNJ de Notícias

Brasília, 10/11/2015 -220ª Sessão Ordinária do CNJ. Foto: Gilmar Félix/Agência CNJ



Fotos: Gláucio Dettmar/Agência CNJ

Tramitação no PJE supera 6 milhões de processos em 
outubro*

O Processo Judicial Eletrônico (PJe) 
foi responsável pelo andamento de 
6,197 milhões de processos no país 
em outubro, um acréscimo de 19,17% 
em relação a agosto, quando eram re-
gistrados 5,2 milhões de processos. 
Na ocasião, o sistema desenvolvido 
pelo CNJ estava presente em 2.429 
mil dos 8.866 órgãos julgadores do 
país, o que equivale a mais de 27% 
de representação em primeira e se-
gunda instâncias. 

Em processo de expansão tanto em 
adesões quanto em implantação, o 

PJe já pode ser encontrado em diferentes órgãos de 44 tribunais – 24 Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), 16 
Tribunais de Justiça (TJs), dois Tribunais Regionais Federais (TRFs), dois Tribunais de Justiça Militar estaduais (TJMs) 
–, além do Conselho da Justiça Federal (CJF) e do CNJ. 

A Justiça do Trabalho é a maior usuária do PJe, com 4,8 milhões de processos em tramitação, enquanto o Tribunal 
de Justiça de Pernambuco (TJPE) é o destaque na Justiça Estadual, com 383,6 mil processos. Na Justiça Federal, o 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) é o maior usuário do sistema, com 146,1 mil de feitos em tramitação. 

Os maiores índices de adesão proporcional de órgãos julgadores estão no Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRR), 
que possui mais de 70% dos órgãos usando o sistema em primeira e segunda instâncias; no conjunto de tribunais 
da Justiça do Trabalho (83,94%); e no segundo grau do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) e no próprio CNJ – em 
ambos, 100% dos órgãos julgadores possuem o PJe.

Histórico - O PJe opera desde 2011, proporcionando economia aos tribunais e mais celeridade e transparência 
aos julgamentos. De acordo com a Resolução CNJ 185/2013, que regulamentou o uso do sistema, o PJe deve ser 
adotado em todo o Judiciário até o final de 2018. 

Atualmente, o CNJ finaliza a versão 2.0, que será lançada até o início de 2016 com foco no usuário, garantindo um 
sistema mais simples e empático. Além de adequações necessárias para atender ao novo Código de Processo Civil, 
também estão sendo desenvolvidos o módulo criminal e o módulo de precatórios.

*Fonte: Deborah Zampier/ Agência CNJ de Notícias



Primeira sessão do plenário virtual do CNJ julga 13 
processos*

Lançado pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) para 
garantir mais celeridade no 
julgamento de casos de me-
nor complexidade, o Plenário 
Virtual encerrou sua primeira 
sessão na terça-feira (3/11) 
contabilizando 13 processos 
julgados. A pauta de proces-
sos ficou aberta aos conse-
lheiros desde o último dia 27 
de outubro, com o registro 
de votos em tempo real. A 
lista inicial tinha 20 procedi-
mentos, mas sete processos 
foram retirados de pauta. 

O Plenário Virtual deu provimento a um recurso administrativo referente a Concurso Público de Provas e Títulos para 
Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, no Procedimento 
de Controle Administrativo 0000765-73.2015.2.00.0000. Em seu voto, a relatora Daldice Santana esclareceu que 
a controvérsia ultrapassava direitos individuais, pois o texto do edital contestado apresentava diferença terminoló-
gica em relação à Resolução CNJ n. 81/2009, o que, segundo ela, acabou induzindo candidatos ao erro. 

Em um dos itens do edital referente à inscrição, o TJMT pedia a apresentação de certidões das comarcas onde o 
candidato morou, enquanto a Resolução do CNJ não usa o termo “comarcas”, e sim “locais” de residência. “Co-
tejando ambas as redações, verifica-se que a controvérsia instalada não foi causada por omissão deliberada dos 
candidatos na apresentação do documento solicitado, e sim em decorrência de interpretação literal dos termos do 
edital, o qual, por sua imprecisão terminológica quanto ao termo ‘comarcas’, deu azo a equívocos”, destacou. 

Dez conselheiros seguiram o voto da relatora para determinar reabertura de prazo para convocação de todos os 
candidatos que apresentaram os demais documentos no prazo, mas que acabaram eliminados do concurso unica-
mente por não apresentarem as certidões referentes à primeira instância da Justiça Federal. 

Negados – A primeira sessão virtual do CNJ também negou 12 provimentos de recursos envolvendo represen-
tação por excesso de prazo na Bahia, conduta de magistrado no Distrito Federal, concurso para servidores no Rio 

Foto: Luiz Silveira/Agência CNJ



Divulgados novos parâmetros curriculares para 
capacitação de mediadores*

de Janeiro, concurso para cartórios no Tocantins e em São Paulo e para juiz no Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, jornada de trabalho na Paraíba, terceirização de serviços no Tribunal Superior Eleitoral, critérios de cálculo 
de margem de consignação no Tribunal regional do Trabalho da 5ª Região, criação do posto de juiz leigo em Minas 
Gerais, e nulidade de procedimentos administrativos disciplinares em Minas Gerais por alegado impedimento do 
presidente da Comissão Processante. 

Nova sessão – Na mesma terça-feira (3/11), o CNJ iniciou a segunda sessão do Plenário Virtual com mais 20 
processos em pauta, entre recursos administrativos de representações por excesso de prazo, de procedimentos de 
controle administrativo e de pedidos de providência. O julgamento ficará aberto até o início da tarde da próxima 
terça-feira (10/10).

Os julgamentos do Plenário Virtual podem ser acompanhados pela internet, por meio de link disponível na página 
do CNJ.

*Fonte: Débora Zampier  - Agência CNJ de Notícias

O presidente da Comissão Permanente de Acesso à Justiça e Cidadania do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
conselheiro Emmanoel Campelo, divulgou, durante o 2º Encontro do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação 
(Fonamec), os novos parâmetros curriculares dos cursos de capacitação de conciliadores e mediadores judiciais. 
Os cursos, oferecidos pelos tribunais ou por instituições credenciadas pelos Núcleos Permanentes de Métodos 
Consensuais de Soluções de Conflitos (Nupemec), são pré-requisitos para quem queira atuar como conciliador ou 
mediador judicial no Brasil. 

Os novos parâmetros preveem um curso de capacitação com uma etapa teórica e outra prática. O módulo teórico 
deverá ter 40 horas/aula e abordar os seguintes temas: “Panorama histórico dos métodos consensuais de solução 
de conflitos”, “A Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos”, “Cultura da paz e métodos de 
solução de conflitos”, “Teoria da Comunicação/Teoria dos Jogos”, “Moderna Teoria do Conflito”, “Negociação”, 
“Conciliação”, “Mediação”, “Áreas de utilização da conciliação/mediação”, “Interdisciplinaridade da mediação”, 
“O papel do conciliador/mediador e sua relação com os envolvidos na conciliação e na mediação” e “Ética de 
conciliadores e mediadores”. 

Já o módulo prático consiste em um estágio supervisionado de no mínimo 50 horas de atendimento de casos 
reais, em que o aluno poderá aplicar o conhecimento teórico. O estágio deverá ser sempre acompanhado por um 
supervisor. Com a definição dos novos parâmetros curriculares, os cursos de mediação judicial existentes precisarão 
adequar o seu conteúdo às novas diretrizes. 

Parâmetros - A definição dos novos parâmetros curriculares e a adequação dos conteúdos programáticos dos 



cursos de mediação são uma determinação do novo Código de Processo Civil (CPC), que entra em vigor em março 
do próximo ano. Para dar cumprimento a esta determinação do novo CPC, a Presidência do CNJ instituiu, em junho 
deste ano, um grupo de trabalho formado por membros do CNJ, ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST), representantes do Ministério da Justiça e do Fonamec, o advogado Kazuo 
Watanabe e a jurista Ada Pellegrini Grinover (Portaria 64/2015). 

A atualização do conteúdo programático mínimo dos cursos de mediação judicial e outros temas relativos ao novo 
código, no entanto, já vinham sendo discutidos pela Comissão Permanente de Acesso à Justiça e Cidadania com ins-
tituições nacionais ligadas à mediação e o Ministério da Justiça. O resultado desses debates foi então apresentado 
pelo conselheiro Emmanoel Campelo ao grupo de trabalho, que consolidou a proposta apresentada pelo ministro 
Marco Aurélio Buzzi à Presidência do CNJ em 19 de outubro. 

*Fonte: Tatiane Freire - Agência CNJ de Notícias



Aprovada resolução que regulamenta pedido de 
vista no Judiciário*

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) aprovou, nesta terça-feira (27/10), du-
rante a 219ª Sessão Ordinária, resolução que 
regulamenta prazo para a devolução de pe-
didos de vista em processos jurisdicionais e 
administrativos no âmbito do Poder Judiciário. 
A Resolução n. 202/2015 entra em vigor a 
partir da data de publicação e vincula todos 
os órgãos do Judiciário, exceto o Supremo Tri-
bunal Federal. 

Os pedidos de vista passarão a ter duração 
máxima de 10 dias, prorrogáveis por igual pe-
ríodo mediante pedido justificado. Após esse 
prazo, o processo será reincluído em pauta 
para julgamento na sessão seguinte. Caso o 
processo não seja devolvido no prazo nem 

haja justificativa para prorrogação, o presidente pautará o julgamento para a sessão subsequente, com publicação na 
pauta em que houver a inclusão. 

“Alguns pedidos de vista eram perdidos de vista, impedindo o andamento dos processos”, ponderou o presidente Ricardo 
Lewandowski. De acordo com o ministro, a resolução foi inspirada no texto do novo Código de Processo Civil e em al-
gumas iniciativas já existentes no Judiciário. “Estamos nos adiantando porque será preciso fazer algumas mudanças nos 
regimentos internos dos tribunais e votar isso ainda neste ano, e assim haverá tempo para que as cortes se programem”, 
ressaltou. 

Caso o prazo para o pedido de vista expire e o autor ainda não se sinta habilitado a votar, o presidente do colegiado 
deve convocar substituto para proferir voto, na forma estabelecida pelo regimento interno do respectivo órgão. Tribunais 
e conselhos terão 120 dias para adequarem seus regimentos internos a partir da data de publicação da resolução. 

Regras - O novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) entra em vigor em março de 2016 e determina que os 
processos devem ser julgados preferencialmente em ordem cronológica (artigo 12), além de estabelecer prazos para a 
devolução dos pedidos de vista nos julgamentos de recursos em processos judiciais (artigo 940). 

A necessidade de regulamentar pedidos de vista no Judiciário também foi levantada pelo Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil, que encaminhou ofício ao CNJ propondo “deliberação em torno da universalização da previsão 
legal de prazo para o julgamento dos processos judiciais com pedido de vista em todos os tribunais brasileiros, mediante 
regulamentação pertinente”.

*Fonte: Deborah Zampier/ Agência CNJ de Notícias

Fo Brasília, 27/10/2015 -219ª Sessão Ordinária do CNJ. Foto: Gilmar Félix/

Agência CNJ



O presidente do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro Ricardo Lewandowski, as-
sinou, na abertura da 219ª sessão plená-
ria desta terça-feira (27/10), portaria que 
designa os membros das seis comissões 
permanentes do CNJ. A mudança na com-
posição das comissões deve-se à chegada 
recente de dez novos membros ao Conse-
lho, que tomaram posse em virtude do final 
do mandato dos antigos conselheiros. 

Ao anunciar a publicação da portaria, o 
ministro Ricardo Lewandowski explicou as 
mudanças promovidas na forma de escolha 
dos membros das comissões e do presiden-

te de cada uma. Com o objetivo de democratizar o processo de designação, a Presidência do CNJ delegou aos pró-
prios conselheiros a definição dos membros das comissões, a partir da afinidade manifestada por cada conselheiro 
com os temas trabalhados. Definidos os componentes de cada comissão, os próprios membros elegeram o seu 
presidente, que ocupará o cargo por apenas um ano. O modelo é o mesmo seguido pelas Turmas do STF. 

Segundo a Portaria n. 140/2015, que será publicada no Diário de Justiça Eletrônico desta quarta-feira (28/10), farão 
parte da Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas os conselheiros José Norberto Lopes 
Campelo, Carlos Eduardo Dias, Fernando Mattos, Emmanoel Campelo, Fabiano Silveira, Bruno Ronchetti e Daldice 
Santana. O presidente da Comissão será o conselheiro José Norberto Lopes Campelo. 

Farão parte da Comissão Permanente de Acesso à Justiça e Cidadania os conse-
lheiros Carlos Augusto de Barros Levenhagen, Daldice Santana, Gustavo Alkmim, 
Bruno Ronchetti, Fernando Mattos, Carlos Eduardo Dias, Arnaldo Hossepian, Luiz 
Cláudio Allemand, Lélio Bentes e Emmanoel Campelo, que a presidirá. Para a Comis-
são Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento foram designados os 
conselheiros Lélio Bentes, Bruno Rochetti, Gustavo Alkmim, Fernando Mattos (foto), 
José Norberto Lopes Campelo, Luiz Cláudio Allemand e Carlos Augusto de Barros 
Levenhagen. A presidência da comissão será ocupada pelo conselheiro Lélio Bentes. 

A Comissão Permanente de Tecnologia da Informação e Infraestrutura será formada 
pelos conselheiros Carlos Augusto de Barros Levenhagen, Bruno Rochetti, Fernando 

Designados novos membros das comissões 
permanentes do CNJ*

Brasília, 27/10/2015 -219ª Sessão Ordinária do CNJ. Foto: Luiz Silveira/

Agência CNJ



Brasil tem papel crucial no avanço da Justiça 
Restaurativa, diz especialista*

Mattos, Carlos Eduardo Dias, Arnaldo Hossepian, Luiz Cláudio Allemand, Emmanoel Campelo e Gustavo Alkmim, 
que ocupará a presidência até o próximo ano. 

Para a Comissão Permanente de Articulação Federativa e Parlamentar foram designados os conselheiros Fabiano 
Silveira, Fernando Mattos e José Norberto Lopes Campelo. O conselheiro Fabiano Silveira continuará na presidência 
da comissão. Já a Comissão Permanente de Jurisprudência será formada pelos conselheiros José Norberto Lopes 
Campelo, Luiz Cláudio Allemand e Bruno Ronchetti, sob a presidência do conselheiro Emmanoel Campelo. 

Segundo a Portaria, o mandato dos presidentes de cada comissão irá até o dia 27 de outubro de 2016, quando 
assumirá a presidência o segundo integrante de cada comissão.

*Fonte: Tatiane Freire/ Agência CNJ de Notícias

O Brasil tem papel fundamental na disseminação da Justiça Restau-
rativa pelo mundo, cujos métodos devem ser utilizados em questões 
de distribuição de terras, racismo, pobreza, homofobia, sexismo e 
desrespeito histórico das populações indígenas. A opinião é do pro-
fessor João Salm (foto), do Departamento de Justiça Criminal da Go-
vernors State University, em Chicago (EUA), codiretor do Centro de 
Justiça Restaurativa do Skidmore College, em Nova York e membro 
do comitê de direção do Centro de Justiça Restaurativa na Universi-
dade Simon Fraser, em Vancouver, Canadá. 

Salm é um dos coordenadores da cooperação internacional entre o 
Canadá, Estados Unidos e Brasil na área da Justiça Restaurativa e, 

desde março de 2014, trabalha como consultor para o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) em Fiji e 
Ilhas Salomão, fornecendo suporte técnico adaptado às organizações públicas e sem fins lucrativos na área da justiça social 
e reparadora. 

Em funcionamento há cerca de 10 anos no Brasil, a prática da Justiça Restaurativa tem se expandido pelo país. Conhecida 
como uma perspectiva de solução de conflitos que prima pela criatividade e sensibilidade na escuta das vítimas e dos ofen-
sores, consiste na adoção de medidas voltadas a solucionar situações de conflito e violência, mediante a aproximação entre 
vítima, agressor, suas famílias e a sociedade na reparação dos danos causados por um crime ou infração. 

Para o professor Salm, é preciso investir em pesquisa, na avaliação de programas e na educação para a Justiça Restaurativa, 
especialmente porque neste momento de expansão ela corre risco de se desvirtuar e não ser implementada com a qualidade 
que necessita. 

Contribuir com o desenvolvimento da Justiça Restaurativa é uma das diretrizes de gestão do Conselho Nacional de Justiça 



(CNJ) para o biênio 2015-2016. O propósito foi apresentado na Portaria n. 16/2015, assinada pelo ministro Ricardo Lewan-
dowski e, em cumprimento a essa diretriz, o CNJ instituiu um grupo de trabalho para desenvolver estudos e propor medidas 
para contribuir com o desenvolvimento da Justiça Restaurativa no país.

Acompanhe, abaixo, os principais trechos da entrevista com o especialista: 

CNJ – Qual é a experiência do Canadá com o uso da Justiça Restaurativa? 

Salm – A Justiça Restaurativa tem em sua raiz um paradigma ecológico e coletivo, muito celebrado pelas várias comunidades 
indígenas da América do Norte, por meio de um pensar e jeito de viver, de maneira mais ou menos implícita nos princípios e 
práticas restaurativas. Há, na literatura e dentro de várias narrativas históricas daquele país, evidências que mostram o quanto 
os indígenas e imigrantes da Europa e dos EUA se assemelhavam na busca da paz e do viver em harmonia. Já na sua origem, 
o país chamado Kanata (Canadá) tem como significado, vila, assentamento ou terra, na língua de Saint Lawerence Iroquoian.  

O Canadá está na vanguarda do campo da Justiça Restaurativa. Foi o primeiro país do mundo a oferecer um programa de 
reconciliação vítima/agressor, processo iniciado pela Comunidade Menonita em Kitchener, Ontário. O país é especialista 
em uma das práticas da Justiça Restaurativa, a Mediação Vitima Ofensor (VOM), em situações de ofensas violentas, pós-
-encarceramento. Importante ressaltar aqui que entendemos a Mediação Vitima Ofensor como uma simples prática dentro 
das muitas práticas da Justiça Restaurativa. 

A canadense Susan Underwood, uma das especialistas no assunto, está em Florianópolis para uma palestra sobre a mediação 
entre vítima e ofensor, relatando os trabalhos realizados com jovens e ex-prisioneiros na província de British Columbia. Além 
disso, o Canadá adota o conceito aborígene de círculos de paz (cura). Estes círculos se tornaram parte integrante da progra-
mação progressiva no sistema de Justiça. Durante a última década, a Simon Fraser University (SFU) tem feito contribuições 
significativas para a promoção do paradigma da Justiça Restaurativa como uma nova possibilidade de aplicação da justiça. 

Mais recentemente, o Poder Judiciário tem colaborado com organizações comunitárias para a implementação de alguns bem-
-sucedidos programas no Canadá. 

CNJ – Quais seriam esses programas implementados pelo Poder Judiciário canadense? 

Salm – No Canadá, os indígenas são a maioria daqueles que passam pelo sistema criminal. Mas esse país tem feito um 
significativo avanço ao criar uma legislação em que leva casos que envolvem jovens a práticas de Justiça Restaurativa nas 
comunidades e não mais para os fóruns. Exemplo desta legislação é o Youth Criminal Justice Act (YCJA). 

O Communities Embracing Restorative Action (CERA) é um programa de Justiça juvenil, de natureza preventiva, que serve as 
comunidades de Vancouver e cidades vizinhas, desde o final dos anos 90. Este programa é direcionado a jovens menores de 
18 anos que foram acusados de envolvimento em um dano. Dois cofacilitadores reúnem-se em um processo de círculo com 
o acusado, a pessoa prejudicada e sua comunidade. Se um acordo de resolução é feito, o jovem evita processo criminal e 
voluntários do CERA dão suporte para que o acordo termine com êxito. 

O Protocolo de Justiça Restaurativa da Nova Escócia (NSRJP) é outro exemplo. Ele é composto por processos utilizados tanto 
para jovens como adultos. O encaminhamento se dá pela polícia (65 % das referências), promotores (30% das referências 
– antes do julgamento) e Cortes (5 % das referências). Os processos de Justiça Restaurativa são administrados por várias 
organizações de base comunitária contratadas pelo governo, por toda província de Nova Escócia. Cada programa deve aderir 



ao Protocolo de Justiça Restaurativa da Nova Escócia (NSRJP), que estabelece padrões de entrega de serviço e critérios de 
elegibilidade do participante, de seleção do tipo de processo (por exemplo, círculo sentença, sessão de prestação de contas) 
e para a redação dos acordos e supervisão. 

CNJ – O senhor acredita que as práticas brasileiras de Justiça Restaurativa estão alinhadas com os 
métodos desenvolvidos em outros países? 

Salm – Em muitos lugares do Brasil, a Justiça Restaurativa se desenvolve de maneira coerente com o restante do mundo, 
inclusive EUA e Canadá, graças ao investimento que vem sendo feito pelo Judiciário de alguns estados. Mas é preciso investir 
em pesquisa, no pensar crítico, na avaliação de programas e na educação para a Justiça Restaurativa, pois, neste momento 
de expansão, ela corre o risco de se desvirtuar e não ser implementada com a qualidade que necessita. Precisamos produzir 
conhecimento e publicar estudos na área no Brasil. Como falei anteriormente, penso que o Brasil tem hoje um papel crucial 
no movimento da Justiça Restaurativa no mundo, não somente como um método, mas como uma possibilidade de Justiça 
para entendermos as injustiças sociais e econômicas do país. 

A Justiça Restaurativa, nos seus princípios e nas suas práticas, nos lugares em que está sendo implementada com profun-
didade, tem possibilitado ao Brasil repensar políticas públicas para o avanço em questões de direitos humanos. A Justiça 
Restaurativa no Brasil deve discutir questões de distribuição de terras, de racismo, de pobreza, de falta de moradia, de fome, 
de homofobia, de sexismo, de desrespeito histórico e permanente das populações indígenas. 

CNJ – Quais os cuidados que o senhor acredita que o Poder Judiciário deve ter na disseminação das práticas 
restaurativas? 

Salm – Não se deve reduzir a Justiça Restaurativa a nenhuma instituição em particular ou meramente a uma técnica. Advogo 
sempre que a Justiça Restaurativa deve ser coproduzida, ou seja, várias instituições (escolas, família, agências governamen-
tais, ONGs, comunidades religiosas, Judiciário, polícia) devem colaborar para implementá-la, sendo a comunidade o espaço 
ideal para o seu desenvolvimento, em outras palavras: a Justiça deve ser construída diariamente, por todos e por todas as 
instituições, num zelo pelo bem público, sempre. 

Deve ser buscado o conhecimento indígena brasileiro sobre Justiça. O Brasil é composto basicamente por três grupos: des-
cendentes de europeus, afrodescendentes e índios. No entanto, ao buscar a Justiça, nós a reduzimos a somente ao que os 
europeus nos ensinaram sobre o que e como buscar a Justiça, dentro de uma instituição. Mas e os índios e os afrodescenden-
tes? O que é Justiça para eles? Como eles buscam a Justiça? Precisamos descobrir e aprender, para que possamos construir 
uma Justiça mais plural, inclusiva, refletindo a diversidade brasileira. 

A Justiça Restaurativa não pode reproduzir a injustiça, somente servindo e rotulando aqueles que são os já conhecidos 
clientes da justiça criminal, negros e pobres. Não devemos chamar estas práticas de Justiça Restaurativa, pois ela estaria 
perpetuando um sistema seletivo e rotulante, no qual se busca punir aqueles que já foram punidos pela história de opressão 
do nosso país. Existe muita gente no Brasil chamando e igualando qualquer coisa à Justiça Restaurativa, como mediação, 
negociação, serviço comunitário, justiça comunitária, reabilitação, entre outras coisas. É preciso conhecer melhor a Justiça 
Restaurativa para que haja um compromisso sério com os fundamentos filosóficos, teóricos e práticos desta possibilidade de 
Justiça.

*Fonte: Luiza de Carvalho Fariello / Agência CNJ de Notícias



NOTÍCIAS DO STJ

Pesquisa Pronta disponibiliza cinco novos temas na 
segunda-feira, 9*

A Pesquisa Pronta, serviço criado pela Secretaria de Jurisprudência do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), disponibilizou nesta segunda-feira (9) cinco 
novos temas. O primeiro deles é a Tipicidade da falsificação de declaração 
de hipossuficiência para a obtenção dos benefícios da justiça gratuita. 

Ao tratar do tema, o STJ decidiu que a mera declaração de estado de po-
breza para fins de obtenção dos benefícios da justiça gratuita não é consi-
derada conduta típica, diante da presunção relativa de tal documento, que 
comporta prova em contrário. 

No segundo tema, Legalidade/validade do Processo Administrativo Disci-
plinar instaurado com base em denúncia anônima, o tribunal entende que 
a denúncia anônima é apta a deflagrar processo administrativo disciplinar. 
Portanto, não há qualquer ilegalidade na instauração, desde que funda-

mentada, tendo em vista o poder e dever de autotutela imposto à administração e, por conseguinte, o dever da autoridade 
de apurar a veracidade dos fatos que lhe são comunicados. 

Em relação ao terceiro tema, Responsabilidade da instituição de ensino pela falta de reconhecimento de curso pelo Ministério 
da Educação e Cultura – MEC, o STJ já decidiu que a instituição de ensino superior responde objetivamente pelos danos 
causados ao aluno em decorrência da falta de reconhecimento de curso pelo MEC, quando violado o dever de informação 
ao consumidor. 

Quanto ao quarto tema, Caracterização do concurso formal nos crimes de roubo e Verificação da continuidade delitiva entre 
os crimes de roubo e extorsão, a jurisprudência do STJ entende que, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto 
fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência 
de crime único, visto que foram violados patrimônios distintos. 

O quinto tema trata da Verificação da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão. O STJ tem se posicionado 
pela impossibilidade do reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, uma vez que não são 
delitos da mesma espécie. 

Conheça a ferramenta 

A Pesquisa Pronta foi criada para facilitar o trabalho de interessados em conhecer a jurisprudência do STJ. O serviço é on-line 
e está totalmente integrado à base de jurisprudência do tribunal. 

Como sugere o nome, a página oferece consultas a pesquisas prontamente disponíveis sobre temas jurídicos relevantes, bem 
como a acórdãos com julgamento de casos notórios. 

Embora os parâmetros de pesquisa sejam pré-definidos, a busca dos documentos é feita em tempo real, o que possibilita que 
os resultados fornecidos estejam sempre atualizados. 



Ação ajuizada em 1896 ainda gera recursos ao STJ*

Como utilizar 

A Pesquisa Pronta está permanentemente disponível no portal do STJ. Basta acessar Jurisprudência > Pesquisa Pronta, na 
página inicial do site, a partir do menu principal de navegação. 

As últimas pesquisas realizadas podem ser encontradas em Assuntos Recentes. A página lista temas selecionados por rele-
vância jurídica de acordo com o ramo do direito ao qual pertencem. 

Já o link Casos Notórios fornece um rol de temas que alcançaram grande repercussão nos meios de comunicação. 

Ao clicar em um assunto de interesse, o usuário é direcionado a uma nova página com os espelhos de acórdãos do tribunal 
que dizem respeito ao tema escolhido. 

Quem preferir pode clicar diretamente no link com o nome do ramo do direito desejado para acessar os assuntos que se 
aplicam a ele.

*Fonte: Notícias STJ

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou nesta semana recurso com origem em litígio que começou em 
1896, quando o estado do Paraná ajuizou uma ação de desapropriação indireta da chamada Gleba Apertados.   

Segundo a Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, trata-se de uma área de aproximadamente 195,75 km2, ou 8.089 al-
queires paulistas. No curso da ação, os herdeiros cederam os supostos direitos de crédito a terceiros. Estes ajuizaram diversas 
ações com pedidos de indenizações por desapropriação indireta que, juntas, ultrapassam R$ 150 bilhões. 

A ação em si arrastou-se por mais de cem anos, até que em 1999 ocorreu o trânsito em julgado da decisão que declarou 
prescrita a pretensão executória do estado Paraná relativa à decisão que lhe assegurou a propriedade das terras. 

Prescrição 

O autor do recurso julgado pela turma é uma das pessoas que ajuizaram ação de indenização pela suposta ocupação inde-
vida das terras que seriam de sua propriedade. Alegou que a decisão que declarou a prescrição do pedido de execução do 
estado do Paraná resultou no reconhecimento da titularidade da propriedade aos particulares. 

Segundo a defesa, a partir do trânsito em julgado dessa decisão, ou seja, em 1999, é que nasceu o direito de pedir a indeni-
zação, momento a partir do qual deveria ser contado o prazo prescricional de 20 anos. 

O relator, ministro Humberto Martins, considerou correta a decisão da Justiça do Paraná de que o prazo prescricional de 
20 anos para propositura da ação começou a contar quando o imóvel foi ocupado pelo estado, nos anos de 1940. “Assim, 
proposta a presente ação em 2011, é inelutável a ocorrência da prescrição”, afirmou o ministro. 

Martins havia decidido o caso por meio de decisão monocrática. Insatisfeito, o recorrente apresentou agravo regimental para 
que o caso fosse analisado pelo órgão colegiado. Até que o ocorra o trânsito em julgado dessa decisão da turma, ainda cabe 
recurso.

*Fonte: Notícias STJ



Sem má-fé e sem dano não há improbidade*

Processo pautado e adiado, julgado em até três 
sessões, dispensa nova publicação*

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu que não existe improbidade administrativa na nomeação 
fora do prazo de validade do concurso público de um professor do Departamento de Química da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ) e determinou a manutenção do docente no cargo. 

Fundamentado no artigo 11 da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro (TJRJ) confirmou a sentença que anulou a nomeação do professor após 13 anos de docência. Contudo, não o 
condenou por improbidade, uma vez que agiu de boa-fé. Impôs também multa civil prevista no artigo 12 dessa lei ao reitor, 
ao vice-reitor e à superintendente de Recursos Humanos da universidade. 

No STJ, os ministros modificaram a decisão do tribunal estadual. De acordo com o relator do recurso, desembargador con-
vocado Olindo Menezes, a nomeação do professor se deu de boa-fé, já que ele foi aprovado em concurso público e que seu 
pedido de nomeação ocorreu no prazo de validade, apesar de não ter sido atendido em tempo hábil em virtude da greve 
deflagrada na Universidade. 

Segundo Menezes, não se pode afirmar que uma “nomeação para atender à necessidade pública das aulas seja um ato de 
improbidade, que pressupõe a má-fé, a desonestidade”. Ele destacou que o direito da administração de anular os atos ad-
ministrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos contados da data em que foram 
praticados. Dessa forma, tendo o professor tomado posse em 1996, a ação foi proposta apenas em 2004, portanto, após 
vencido o prazo prescricional para propor a ação de anulação. 

Teoria do fato consumado 

Menezes ressaltou que “os 19 anos de exercício regular do magistério superior aconselhariam até mesmo a manutenção da 
nomeação pela teoria do fato consumado”. O colegiado entendeu que houve apenas uma “atipicidade administrativa, ainda 
assim, em razão da greve deflagrada na Universidade, que não justifica punição, menos ainda a título de improbidade”. 

Desse modo, “sem má-fé e sem dano, não há falar-se em improbidade”, afirmou Menezes. Por essas razões, a Turma julgou 
improcedente a ação de improbidade administrativa e manteve a nomeação do professor da UERJ. 

*Fonte: Notícias STJ

Não se faz necessária nova publicação nos casos de adiamento de processo de pauta, desde que o novo julgamento ocorra 
em tempo razoável. Esse foi o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reafirmou ser razo-
ável o prazo de três sessões consecutivas para a realização do julgamento. 

O colegiado analisou a questão em um tipo de recurso chamado embargos de declaração, destinado a resolver alguma 
omissão, contradição ou obscuridade na decisão anterior do próprio STJ. 



No caso, a defesa sustentou que houve prejuízo em razão da ausência de intimação para o julgamento dos embargos de 
divergência, impossibilitando a presença do advogado ao ato. Por isso, a seu ver, deveria ser declarada a nulidade do julga-
mento e a reinclusão do recurso em pauta.

O relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, concordou com a defesa e votou pela nulidade do julgamento, de modo a 
colocar o recurso novamente em pauta para nova análise pela Corte Especial. 

Intervalo razoável 

No entanto, o ministro Luis Felipe Salomão votou em sentido contrário. Ele lembrou que, em função de o Regimento Interno 
do STJ não tratar da questão, em 2011, a Corte Especial decidiu sobre o assunto (EREsp 884.083). O colegiado definiu que 
é desnecessária nova publicação para reinclusão do processo em pauta de julgamento, quando for razoável o intervalo de 
tempo transcorrido entre a data do adiamento e a do efetivo julgamento do recurso. 

Salomão ainda destacou que o STJ considera como parâmetro dessa razoabilidade temporal o prazo de três sessões conse-
cutivas. Segundo o ministro, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no mesmo sentido, inclusive em matéria 
penal, a qual tem como norte a preservação do direito de defesa do acusado. 

Novo CPC 

Apenas para registro, o ministro Salomão disse que o novo Código de Processo Civil (CPC/2015), com início de vigência em 
março de 2016, determina que “devem ser incluídos em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, ressalvan-
do, contudo, aqueles cujo julgamento tenha sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte” (artigo 935). 

Contudo, o ministro ressaltou que o dispositivo permite interpretação que abarcaria o adiamento por mais de uma sessão, o 
que “abriria caminho à incidência da mesma regra jurídica ora vigente na jurisprudência do STF e do STJ”. 

A maioria dos ministros da Corte Especial seguiu o voto do ministro Salomão.

*Fonte: Notícias STJ

Foto: Veja.
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