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A todos que esti-
veram conosco no úl-

timo ano, desejamos 
um Feliz Natal e um Ano 

Novo de muita saúde e reali-
zações!

Que neste Natal cada ser humano 
procure doar um pouco de si. Não so-

mente em coisas materiais, mas princi-
palmente em pequenos gestos para com o 

próximo.

E que nesse Ano Novo sejamos capazes de diferen-
ciar as coisas boas das ruins, para que possamos 
sempre juntos caminhar em direção às novas 
mudanças, estando sempre dispostos para 
aprender algo novo, de novo!

Núcleo de Comunicação Social e Relações Públicas
Em 15/12/2015.
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Gestores da JFES participam da posse do novo 
presidente do TRE-ES

Coral da Justiça Federal se apresenta para pacientes 
do Instituto de Doenças Renais da Serra

O diretor e a vice-diretora do foro da Justiça Federal do Espírito Santo, os juízes fede-
rais José Eduardo do Nascimento e Cristiane Conde Chmatalik, prestigiaram a posse 
dos desembargadores Sérgio Luiz Teixeira Gama e Samuel Meira Brasil Júnior, na última 
sexta-feira (11/12), nos cargos de presidente e vice-presidente e corregedor do Tribunal 
Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), respectivamente. A cerimônia foi realizada 
durante sessão solene no Salão Pleno da Corte Eleitoral.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades dos poderes Judiciário, 
Legislativo e Executivo, como o governador Paulo Hartung, o presidente da Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo, deputado Theodorico Ferraço, o presidente do Tribunal de 
Contas do Espírito Santo, conselheiro Sérgio Aboudib, o Procurador Geral da Justiça, Eder 
Pontes, além de prefeitos municipais e secretários de Estado. 

Coube à juíza federal Cristiane Conde Chmatalik, que compõe do TRE-ES, juntamente 
com o juiz eleitoral Marcus Felipe Botelho introduzir os desembargadores Sérgio Luiz Tei-
xeira Gama e Samuel Meira Brasil Junior ao plenário. O discurso de saudação dos eleitos 
foi feito pelo juiz eleitoral Aldary Nunes Junior. 

O novo presidente do TRE-ES, desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, em seu discurso 
de posse, chamou a atenção para a importância de uma gestão democrática. Acerca das eleições municipais de 2016 
garantiu que não medirá esforços para que o pleito do próximo ano transcorra dentro da mais absoluta normalidade, 
lisura e tranquilidade.

Com informações da Assessoria de Comunicação do TRE-ES.

O Coral da Justiça Federal encerrou, na última segunda-feira, dia 14, suas apresentações deste ano.  Os servidores e coralistas 
convidados, regidos pela maestrina Hellem Pimentel, cantaram para pacientes com insuficiência renal crônica e funcionários 
do Instituto de Doenças Renais (IDR) da Serra, localizado no Vitória Apart Hospital.

Apesar de ser particular, a clínica atende 90% de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), que vão desde um bebê com 
apenas quatro meses a idosos.  “Hipertensão arterial e diabetes podem desencadear a insuficiência renal, quando não são 
controladas adequadamente”, explicou Nathalia Figueiredo, psicóloga, na primeira vez em que o Coral se apresentou no 
local, em 2012 – e essa foi a terceira apresentação.

A coralista e pianista Fabíola Bortolozo do Carmo Rocha, servidora da 1ª VF-Criminal de Vitória, resumiu o sentimento de 
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Conciliação na JFES alcança mais de R$ 1,7 mi em 2015
Os mutirões de audiências de conciliação e as audiências de conciliação pré-
-processuais, realizadas pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cida-
dania (Cescon), da Justiça Federal do Espírito Santo, alcançaram, em valores 
conciliados, R$ 1.749.354,51 em 2015.

Entre abril e dezembro, foram realizadas ao todo 852 audiências e, destas, 642 
foram finalizadas em acordos.  Na conciliação pré-processual, o índice médio de 
acordos no ano superou os 80%.

Para a vice-diretora do foro da JFES, juíza federal Cristiane Conde Chmatalik, 
“os números realmente são surpreendentes e demonstram a vontade das partes 
em resolver a demanda. A aceitação das partes ao acordo nos mostra também 
o sucesso da iniciativa do Poder Judiciário, que possibilitou às partes o acordo 
pré-processual. Estamos no caminho certo e a tendência é a expansão para ou-
tras demandas e outras partes de acordo com o novo Código de Processo Civil”.

O primeiro mutirão do Cescon de 2016 já está agendado.  Ele será realizado 
entre os dias 16 e 19/02/2016, em parceria com a OAB/ES, em processos sobre 
cobrança de anuidades.

Os mutirões de audiências de conciliação são realizados pela JFES através do 
Cescon, em parceria com o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, através do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
e Solução de Conflitos (NPSC).

todos.  “Posso dizer que é sempre gratificante levar um 
pouco da alegria, da esperança e da leveza da música 
aos pacientes que fazem hemodiálise. Temos sempre um 
retorno muito positivo de gratidão, o tanto dos pacientes 
que nos assistem quanto dos profissionais da saúde que 
trabalham no instituto. É uma forma também de levar o 
nome da Justiça Federal de uma forma amorosa àquelas 
pessoas e de fazê-los lembrar, de uma maneira um pou-
co mais lúdica e descontraída, que a Justiça Federal está 
à disposição da sociedade”, afirmou, não descartando 
apresentações no local em outras ocasiões, quando possível. “Eles sempre gostam muito, e nós mais ainda!”, concluiu.

O Coral se apresentou com os tenores: Thiagus, Josélio e Paulo Augusto; contraltos: Magda, Penha, Marilda, Lília e Gina; 
sopranos: Eveli (integrante convidada); Mônica; Fabíola; Andréia; Maria Margaret Peixoto (integrante convidada). 

Saiba mais sobre a prevenção de doenças renais pelo site da Sociedade Brasileira de Nefrologia em www.sbn.org.br/
previna.htm. 

Juiz federal Paulo Gonçalves de Oliveira 

Filho (coordenador do Cescon), desem-

bargador federal José Ferreira Neves 

Neto (diretor NPSC) e as juízas federais 

Aline Alves de Melo Miranda Araújo (au-

xiliar do NPSC) e Cristiane Conde Chma-

talik (vice-diretora do foro).
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NCS: ncs@jfes.jus.br 
Núcleo de Comunicação Social e Relações Públicas 

RECESSO: DE 20 DE  
DEZEMBRO A 06 DE 
JANEIRO 
 
 

Consulte o plantão judiciário no 
www.jfes.jus.br. 
 
Boas festas e um excelente 2016! 

A Justiça Federal informa  
que, em conformidade com a  
Lei 5.010/66, Art. 62, I, estará 
de recesso de 20/12/2015 a 
06/01/2016. 



Justiça Federal lança no Rio de Janeiro portal moderno 
e dinâmico*

O novo portal da Justiça Federal do Rio de Janeiro (JFRJ) entrou 
no ar na quarta-feira (9/12). Desde o último dia 26, foi dispo-
nibilizada uma versão experimental pelo site atual. Totalmente 
reformulado, moderno e dinâmico, o site tem navegação mais 
fácil e rápida. Os serviços disponibilizados ganharam maior vi-
sibilidade. Seguindo as atuais tendências da web, o portal tem 
a capacidade para adaptar-se a tablets e celulares.

O portal foi implementado em software livre pela equipe téc-
nica da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (SJRJ) sem nenhum 
custo extra para a instituição. Todas as etapas de construção 
do portal (projeto, planejamento, design, desenvolvimento, 

testes e publicação) foram executadas por servidores das seções subordinadas à Coordenadoria de Informação e Produção 
Editorial, que pertence à Subsecretaria de Informação e Documentação.

O Sistema de Gerenciamento de Conteúdo escolhido foi o Drupal, utilizado, entre outras instituições, pela Casa Branca, nos 
EUA, e pela Ancine, no Brasil. O software torna a navegação ágil, tem responsividade (adaptação a dispositivos móveis) e 
permite pesquisa detalhada para licitações, despesas com pessoal, jurisdições, endereços de foros com mapas de localização e 
feriados locais, entre outras informações.

Acessibilidade - A navegação por pessoas com necessidades especiais atende ao Modelo de Acessibilidade em Governo Ele-
trônico, do governo federal. A barra “Acessibilidade” fica na parte superior direita do portal e reúne os atalhos de navegação 
padrão. Ao lado, há a opção “Alto Contraste”, que permite mudar o tom claro e escuro das páginas. As ferramentas estão 
disponíveis em todas as páginas.

No topo, também é possível acessar as páginas de outros órgãos da 2ª Região: o Tribunal Regional Federal e a Seção Judiciária 
do Espírito Santo. O acesso aos sistemas do processo eletrônico e consulta processual segue inalterados. Na página principal, à 
esquerda, há botões de acesso às funcionalidades. Na mesma coluna, outros banners facilitam o acesso a serviços essenciais, 
como “Atendimento aos Juizados”, “Diário Eletrônico”, “Custas (GRU)”, “Assistentes do Juízo (AJG)” e “Acesso à Informação”.

A página do atendimento dos Juizados Especiais Federais (onde cidadãos podem ingressar sem advogado) ganhou layout 
próprio, com explicações gráficas sobre ajuizamento de ações de JEFs. Em “Dúvidas e Contato”, há orientações sobre questões 
frequentes e o canal mais adequado para a solução da demanda.

Notícias - No centro, no alto, há um álbum com as principais notícias. Abaixo, estão os “Avisos” institucionais, seguidos por 
uma seção de “Notícias”. No terço final, estão os endereços dos foros da capital, sede administrativa e acesso aos endereços 
das subseções. O site conta com feeds, que permitem aos usuários receber as atualizações da página mediante inscrição.

É recomendável que os usuários atualizem seus links favoritos. No lançamento, será disponibilizada pesquisa para que os usu-
ários avaliem o novo portal. É muito importante para a SJRJ conhecer a opinião do público para avaliar o grau de satisfação e 
se há necessidade de adaptações e ajustes imediatos. *Fonte: JFRJ

Foto: Justiça Federal do Rio de Janeiro (JFRJ)
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Presidente e magistrados da 2ª Região são 
homenageados no Dia da Justiça*

Como ficam os prazos processuais e o atendimento 
no TRF2 durante o recesso judicial

O presidente do TRF2, desembargador federal Poul Erik Dyrlund, o desembargador federal Aluisio Mendes e o juiz federal 
William Douglas Resinente dos Santos foram três das autoridades condecoradas com o Colar do Mérito Judiciário, entre-
gue no Dia da Justiça, 8 de dezembro. A cerimônia teve lugar no Plenário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e foi 
conduzida pelo presidente da corte estadual, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. Na ocasião, ele destacou 
que a comenda se destina a personalidades que prestaram relevantes serviços à cultura jurídica e ao Poder Judiciário do 
Estado do Rio de Janeiro: “São homens e mulheres cujo invulgar destaque decorre de seu elevado espírito público, notó-
rio senso de cidadania e grande dedicação à causa social. Homenageando-os com sua mais alta comenda – o Colar do 

O TRF2 informa que o período do recesso forense ocorrerá de 20 de dezembro de 2015 a 6 de janeiro de 2016, inclusive, 
em obediência ao estabelecido na Lei nº 5010/66 (art. 62) e no Regimento Interno do TRF2 (artigo 81, parágrafo 1º, 
inciso I). 

Neste período, o ajuizamento não deve ser feito através do serviço de petição inicial eletrônica, devendo ser protocolizado 
exclusivamente por meio físico.

Durante o período de recesso, a Presidência do TRF2 estará de plantão, diariamente, das 12 às 17 horas, para receber 
pedidos urgentes, referentes a situações em que haja risco de perecimento de direito ou ameaça à liberdade de locomo-
ção. Para ser atendido, o interessado deve se dirigir ao Tribunal, localizado na Rua Acre, 80, no Centro do Rio de Janeiro. 

Vale lembrar que, no recesso, os prazos processuais estarão suspensos, de acordo com o estabelecido no artigo 101 do 
Regimento Interno, e as petições intercorrentes que forem encaminhadas pela internet serão apreciadas a partir do dia 7 
de janeiro de 2016.

Nos dias dos plantões, mais informações podem ser fornecidas pelo telefone (21) 2282-8007. Excepcionalmente, o servi-
ço poderá ser prestado através do telefone móvel (21) 98890-7572.

Legislação:

Lei nº 5010/66 (art.62)

Resolução nº 71 do CNJ, de 31 de março de 2009

Resolução nº 07 do TRF2, de 21 de fevereiro 2005

Resolução nº TRF2-RSP-2014/00011 de 26 de junho de 2014 (Art. 24)

*Fonte: TRF2.

NOTÍCIAS DO TRF2
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Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho e Poul Erik Dyrlund

Desembargadora Maria Inês Gaspar (1ª vice-presidente 
do TJRJ) e Aluisio Mendes

Maria Inês Gaspar e William Douglas Resinente dos Santos

Mérito Judiciário – o Tribunal se sente verdadeiramente privilegiado”, afirmou.

Ao todo, 44 homenageados receberam o Colar do Mérito Judiciário. Entre eles, o ministro do Supremo Tribunal de Fe-
deral (STF) Teori Zavasky e a ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues. A mesa 
da solenidade contou com a presença do ministro Cesar Peluso (que 
presidiu o STF no biênio 2010/2012), o sub-procurador geral da Justiça, 
Ertulei Laureano Matos, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Júnior, o coronel Gerson Pinheiro 
Gomes (representando o comandante militar do Leste, general de bri-
gada Fernando Azevedo e Silva), o procurador-geral do município do 
Rio de Janeiro, Fernando dos Santos Dionísio, e o presidente do Tribunal 
de Contas do município do Rio de Janeiro, Thiers Vianna Montebello.

*Fonte: TRF2.

Durante a décima edição da Semana Nacional de Conciliação, que ocorreu entre os dias 23 e 27 de novembro, o 
Tribunal Regional Federal da Segunda Região (TRF2) realizou, na sede da Justiça Federal do Rio de Janeiro (JFRJ), 
278 audiências envolvendo pedidos de danos morais e materiais (responsabilidade civil), tendo como réus os Cor-
reios (ETC) e a Caixa Econômica Federal (CEF). Cerca de 78% das audiências resultaram em acordos, com um total 
de 975 pessoas atendidas. Os valores envolvidos somam R$ 429.654,60 em indenizações.

Segunda Região comemora números da Semana 
Nacional de Conciliação/2015*
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Também na sede da JFRJ, foram realizadas 
55 audiências de conciliação envolvendo 
processos relativos a contratos de financia-
mento pelo Sistema Financeiro da Habitação 
- SFH (CEF/EMGEA). E em 18 delas foram 
obtidos acordos. O valor total dos acordos 
homologados ficou em R$ 2.034.540,36 e 
181 pessoas foram atendidas.

Campos dos Goytacazes

50% das audiências realizadas pela Subseção Judiciária de Campos (norte fluminense) na Semana Nacional de 
Conciliação, envolvendo processos relativos a contratos de financiamento do Sistema Financeiro da Habitação - 
SFH, além de pedidos de indenização por danos morais e de processos de execução de crédito envolvendo a Caixa 
Econômica Federal (CEF) foram concluídas com acordo entre as partes. Ao todo, 24 audiências foram conduzidas 
por juízes federais. 72 pessoas foram atendidas e foram fechados 12 acordos, o que garantiu R$ 80.125,00 em 
valores homologados.

JFES promove 77% de acordos

A Justiça Federal da Segunda Região também promoveu, através da Seção Judiciária do Espírito Santo (SJES), 122 
audiências na Semana Nacional da Conciliação. E em 94 delas (77%) foram obtidos acordos, solucionando proces-
sos que tramitam em Vitória, Serra e Cachoeiro de Itapemirim, relacionados ao Sistema Financeiro da Habitação - 
SFH, à Caixa Econômica - CEF e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. O valor total dos acordos ficou 
em R$ 210.159,93 e 306 pessoas foram atendidas. 

A Semana Nacional de Conciliação é promovida anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça - que instituiu, há 
cinco anos, a Resolução CNJ n. 125, que dispõe sobre a política nacional de tratamento adequado dos conflitos de 
interesse no âmbito do Poder Judiciário - em parceria com os tribunais brasileiros. 

Para a edição de 2015, o TRF2 contou com o trabalho dos formados no Curso de Formação de Conciliadores, reali-
zado em outubro pela Escola de Magistratura Regional Federal da 2ª Região (Emarf) e pelo Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TRF2 (NPSC2). O curso foi o primeiro da 2ª Região formatado de 
acordo com as mudanças do novo Código de Processo Civil (CPC) - Lei 13.105/2015, que, em dez artigos (artigos 
165 a 175), estabelece uma nova política jurisdicional que privilegia os métodos consensuais de solução de con-
flitos. 

Os mutirões da Justiça Federal da Segunda Região são agendados, produzidos e executados pelo NPSC2, vinculado 
ao TRF2, em parceria com os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania do Rio de Janeiro (Cesol) e 
do Espírito Santo (Cescon).

Com informações da JFRJ e da JFES. *Fonte: TRF2.
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O Colegiado do Conselho da Justiça Federal (CJF), em sessão reali-
zada nesta segunda-feira (14), aprovou proposta de resolução que 
altera dispositivos da Resolução n. 1/2008, que trata de lotação, 
atribuições e funções, vitaliciamento, promoção, remoção, permuta 
e trânsito de juízes no âmbito da Justiça Federal de primeiro grau. 

Segundo o presidente do CJF, ministro Francisco Falcão, relator do 
processo, é preciso regulamentar a lotação dos magistrados para 
não tornar dispendioso para a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, o provimento de despe-
sas durante o período de formação inicial (teoria e prática). “Isso reduz os custos referentes às expensas com diárias e 
passagens, bem como a possibilidade de autorização da extensão do prazo para providências de transferência e instala-
ção de magistrados em sua nova lotação”, disse. 

De acordo com o novo documento, durante o curso de formação inicial e até que haja lotação nas respectivas unidades, os 
juízes ficarão à disposição da escola da magistratura federal. Além disso, após o término do curso oficial para ingresso na 
carreira da magistratura ou do curso de formação inicial, o magistrado terá, no mínimo, 10 dias para entrar em exercício 
na vara onde for lotado.

O texto explica ainda que as varas onde existem vagas para a lotação inicial dos juízes federais substitutos serão definidas 
pela presidência do tribunal após a realização de concurso de remoção dentre os juízes que já estiverem no exercício das 
funções. 

Processo nº CJF-ADM-2015/249

O Conselho da Justiça Federal (CJF) aprovou, na sessão desta se-
gunda-feira (14), resolução que dispõe sobre o Programa Nacional 
de Capacitação dos Servidores da Justiça Federal (PNC), destinado à 
formação e aperfeiçoamento profissional, bem como ao desenvolvi-
mento gerencial, com vistas à preparação de servidores para desem-
penharem atribuições de maior complexidade e responsabilidade.

A proposta de PNC apresentada ao Colegiado pelo corregedor-geral 
da Justiça Federal, ministro Og Fernandes, é resultado de estudos rea-

CJF altera resolução que dispõe da lotação de 
magistrados federais*

Aprovada resolução sobre o Programa Nacional de 
Capacitação de Servidores da JF*

NOTÍCIAS DO CJF



10

lizados pelas áreas técnicas dos Tribunais Regionais Federais (TRFs), do Centro de Estudos Judiciários (CEJ) e da Secretaria 
de Gestão de Pessoas do CJF. As diretrizes, princípios, objetivos e metas, bem como estratégias e linhas de ação foram 
definidas pelo Comitê Técnico-Operativo de Capacitação, instituído pela Resolução nº 536, de 18 de dezembro de 2006.

De acordo com o corregedor e relator da matéria no CJF, o grupo formatou a proposta após exaustivos trabalhos, que pro-
porcionaram uma visão abrangente das necessidades de capacitação e desenvolvimento dos servidores. “O PNC, de forma 
geral, visa nortear as ações de capacitação para o biênio 2015/2016. Com este objetivo, estão indicados os programas 
educacionais que deverão ser implementados de forma coordenada entre órgãos da Justiça Federal, de modo a obter o 
máximo de aproveitamento”, explicou o ministro.

Conforme a proposta aprovada, o programa tem por vertentes: cidadania organizacional; estratégica, técnica e gerencial. 
Dentre os programas sugeridos, ambientação e integração do novo servidor; formação e desenvolvimento; desenvolvi-
mento gerencial; e formação de educadores. A iniciativa atende à política de aperfeiçoamento profissional dos servidores 
do Judiciário Federal, prevista na Lei nº 11.416/2006 e na Resolução nº 536/2006. Para o relator, a implementação do 
PNC “influi diretamente no aprimoramento institucional”.

Atualização do PNA

Na ocasião, o Colegiado também aprovou a atualização do Plano Nacional de Aperfeiçoamento e Pesquisa para Juízes 
Federais (PNA). A proposta foi elaborada pelo Comitê Técnico de Aperfeiçoamento e Pesquisa (CTAP) com a participação 
do CEJ e aprovação do Conselho das Escolas de Magistratura Federal (Cemaf). Segundo o ministro Og Fernandes, as 
proposições foram construídas em reuniões realizadas entre setembro de 2014 e junho de 2015, com dez magistrados e 
cinco servidores representantes das cinco escolas federais dos TRFs.

“O PNA traça diretrizes para a atuação das escolas de magistratura federal e do CEJ, especialmente no que diz respeito 
aos programas de formação inicial, continuada, de formação de formadores, pesquisa, editoração e intercâmbio”, obser-
vou o corregedor-geral em seu voto. Para ele, a alteração da Resolução nº 233/2013 visa adequar o plano para o biênio 
2015/2016, em cumprimento à determinação do inciso III, art. 8º da Lei nº 11.798, de 2008, e do inciso X, art. 3º, da 
Resolução nº 83, de 2009.

Processos nºs CJF-ADM-2015/440 e CJF-ADM-2015/251. *Fonte: CJF.

O Conselho da Justiça Federal (CJF), na sessão desta segunda-feira (14), negou pedido formulado pela Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe) para revisar a Resolução nº 175, de 2011, a fim de suprimir o disposto nos artigos 6º e 9º, os quais 
impõem sistemática para que magistrados federais já contemplados com auxílio-alimentação relativo a outros órgãos optem 
pela percepção de apenas um deles. 

A decisão foi tomada nos termos do voto do relator do processo administrativo, o corregedor-geral da Justiça Federal, ministro 

Auxílio-alimentação concedido a magistrados 
federais não é cumulativo*
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Og Fernandes. Segundo ele, os artigos questionados pela Ajufe não extrapolam sua função essencialmente regulamentadora, 
conforme alegado pela entidade no requerimento, pois reproduzem as vedações previstas na Lei nº 8.460, de 1992. “Em face 
do princípio da legalidade estrita, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”, pontuou.

Em seu requerimento, a Ajufe alegou que os artigos 6º e 9º da Resolução do CJF nº 175, de 2011, criaria restrição que não existe 
na Lei Complementar nº 75, de 1993, e na Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nº 133, de 2011, a qual dispõe 
sobre a simetria constitucional entre magistratura e Ministério Público, bem como prevê a equiparação de vantagens, entre elas 
o auxílio-alimentação. A entidade afirmou que a Resolução do CJF reestabelece uma assimetria inconstitucional, pois aos mem-
bros do MP não seria imposta restrição semelhante.

Para o corregedor-geral da Justiça Federal, no tocante ao auxílio-alimentação, não há norma que se destine especificamente aos 
membros do MP da União, razão pela qual há a aplicação subsidiária das disposições gerais destinadas aos servidores públicos, 
no artigo 22 da Lei nº 8.460, de 1992. “Ademais, no âmbito do Ministério Público da União prevalece o entendimento de que é 
vedada a percepção desse benefício de forma cumulativa, consoante o disposto no parágrafo único do art. 3º do Regulamento 
do Programa de Auxílio-Alimentação daquele órgão”, observou o ministro.

No entendimento do relator, quando há expressa vedação legal, não cabe ao administrador possibilitar o acúmulo de benefícios, 
como pretende a Ajufe. “Da mesma forma, tendo em vista que essas vedações legais também se aplicam aos membros do 
Ministério Público da União, está preservada a simetria constitucional de que trata a Resolução nº 133, de 2011, do Conselho 
Nacional de Justiça”, concluiu o conselheiro Og Fernandes.

Processo nº CJF-PCO-2015/00155. *Fonte: CJF.
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É devido o pagamento retroativo de adicional de 
insalubridade por irradiação ionizante*

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 
Especiais Federais (TNU) entendeu, durante sessão 
realizada na sexta-feira (11), em Brasília, que é 
possível o pagamento retroativo de adicionais de 
insalubridade e periculosidade, referente a perío-
do anterior à elaboração de laudo pericial, desde 
que seja comprovada a existência de condições 
insalubres ou perigosas no ambiente de trabalho. 

A decisão aconteceu no julgamento de um pedido 
de uniformização movido pela Universidade Fe-
deral de Santa Maria (UFSM) contra decisão da 
Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que julgou 

procedente o pedido de concessão do adicional de irradiação ionizante em grau máximo (20%), feito por uma servidora 
pública federal que trabalhou como técnica em radiologia no serviço de Radiologia do Hospital Universitário de Santa 
Maria (HUSM), até o início do pagamento administrativo da vantagem, independentemente do recebimento de gratifica-
ção de raio-X no mesmo período.

A Universidade sustentou em seu recurso à TNU que a decisão da Turma gaúcha diverge da jurisprudência da Turma 
Recursal do Acre, no sentido de que é impossível o “pagamento retroativo do adicional de irradiação ionizante em pe-
ríodo anterior ao laudo técnico administrativo elaborado em 2007, não se podendo presumir as condições de trabalho 
em função da natureza do local para fins de pagamento do adicional em questão, sob pena de ofensa ao principio da 
legalidade”. 

O juiz federal Frederico Koehler, relator do processo na TNU, reconheceu que há divergência jurisprudencial, e, quanto 
ao mérito, negou o pedido da Universidade. “A parte autora desempenha a mesma função de Técnico Radiologista no 
mesmo ambiente de trabalho e está sujeita ao mesmo agente agressivo, de modo que deixar de reconhecer o direito ao 
respectivo adicional de forma retroativa seria incoerente e contrário ao bom direito”, explicou.

Segundo o magistrado, incide, por analogia, a Súmula n. 33 da TNU no caso concreto: “Quando o segurado houver preen-
chido os requisitos legais para concessão da aposentadoria por tempo de serviço na data do requerimento administrativo, 
esta data será o termo inicial da concessão do benefício”.

“De qualquer modo, é certo que caberá ao caso concreto demonstrar as circunstâncias da comprovação cabal da natureza 
agressiva dos agentes e sua aplicação temporal. No caso dos autos, o laudo pericial confirmou que o local em que desen-
volvida a atividade de radiologia pela parte autora estava sujeita ao grau máximo de agentes agressivos” avaliou Koehler.

Processo nº 5004668-57.2013.4.04.7120. *Fonte: CJF.
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TRFs podem avaliar e regulamentar o recesso 
forense de 20 de dezembro a 20 de janeiro*

Comitê Gestor da Conciliação da JF se reúne com 
parceiros para traçar diretrizes de atuação*

O Conselho da Justiça Federal (CJF) referendou, na sessão desta segunda-feira (14), decisão do presidente do Colegiado, 
ministro Francisco Falcão, que autorizou os Tribunais Regionais Federais (TRFs) a avaliarem e regulamentarem, como en-
tenderem necessário, o recesso forense na Justiça Federal de primeiro e segundo graus, no período de 20 de dezembro 
de 2015 a 20 de janeiro de 2016.

A decisão ad referendum está fundamentada no entendimento de que o novo Código de Processo Civil (CPC) – previsto 
para entrar em vigor no dia 17 de março de 2016 – já prevê, em seu artigo 220, a suspensão dos prazos processuais no 
período indicado. A disposição indica que a medida passará a vigorar para os próximos anos, sem necessidade de regu-
lamentação pelos tribunais.

Em seu voto, o ministro Francisco Falcão explicou que o pedido para ampliação do recesso forense de 2015 foi formulado 
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). No ofício encaminhado ao CJF, a entidade solicitou a 
suspensão dos prazos, audiências e julgamentos na Justiça Federal, bem como a vedação de publicação de notas de ex-
pediente no período compreendido entre 20 de dezembro de 2015 e 20 de janeiro de 2016.

No pedido, o Conselho Federal da OAB sustenta que a demanda é uma reivindicação para assegurar período de descanso 
para os advogados brasileiros que não desfrutam de férias, em razão da necessidade de acompanhamento constante de 
processos. Ainda de acordo com a entidade, o recesso forense ampliado para até 20 de janeiro permite que os profissio-
nais da advocacia reorganizem suas atividades.

Processo nº CJF-PPP-2013/00028

 *Fonte: CJF.

O Comitê Gestor da Conciliação da Justiça Federal, vinculado à Comissão Permanente de Acesso à Justiça e Cidadania 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), se reuniu na última quinta-feira (10/11), na sede do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), em Brasília, para traçar diretrizes de atuação com órgãos parceiros, principalmente, com relação ao cumprimento 
do novo Código de Processo Civil – que entrará em vigor em março de 2016; e à Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, 
conhecida como Lei da Mediação – que começa a valer ainda em 2015.

Presente à reunião, o corregedor-geral da Justiça Federal, ministro Og Fernandes, disse que a conciliação é um método 
muito importante e eficaz para solução dos conflitos. “Foi “extremamente proveitoso” o encontro do Comitê Gestor da 
Conciliação da Justiça Federal. Os temas debatidos hoje serviram de estímulo para formulação de diretrizes a serem im-
plementadas futuramente pela Justiça Federal e os órgãos parceiros”, revelou. 



Segundo o ministro, o grupo pretende 
construir uma estratégia para atender 
a solução pacífica de conflitos. “Com a 
nova legislação da mediação, há uma 
necessidade de uma contribuição har-
mônica de todos os segmentos da área 
pública. Esses setores precisam sentar 
e conversar, discutir suas dificuldades, 
debater como podem trabalhar juntos. 

Nós, do CJF, podemos colaborar para uma harmonização de alguns métodos de trabalho nas cinco regiões da Justiça 
Federal”, declarou.

Aprimoramento da estrutura 

Dentre os convidados para a reunião estavam, magistrados, advogados da União, procuradores do INSS e procuradores fe-
derais. As discussões foram conduzidas pela conselheira do CNJ e desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da 
3ª Região (TRF3) Daldice Maria Santana de Almeida, que coordena o Comitê, criado em novembro deste ano, como uma 
das ações do programa relativo ao Movimento pela Conciliação do CNJ. Além dela, também integram o grupo escolhido 
para impulsionar a conciliação na Justiça Federal os conselheiros Fernando Mattos e Luís Cláudio Allemand.

Para a desembargadora Daldice Santana, essa reunião foi fundamental para preparar a Justiça Federal para as mudanças 
que entrarão em vigor com relação à conciliação. A conselheira destacou que será muito pertinente atuar no aprimora-
mento da estrutura e na ampliação da capacitação. Além disso, a magistrada também pontuou a necessidade de se aplicar 
ações voltadas para redução do acervo de processos e para uniformização de procedimentos no tratamento de demandas 
em todas as cinco regiões. “Nós precisamos aparar arestas”, alertou. 

Durante o encontro, a conselheira do CNJ anunciou que a interlocução entre o Comitê Gestor da Conciliação da Justiça 
Federal, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal de Contas da União (TCU) será feita pelo juiz auxiliar da Presidência 
do CNJ, André Gomma de Azevedo. A desembargadora também tratou com os participantes do cumprimento das novas 
legislações frente às especificidades da Justiça Federal e a situação atual dos Núcleos e Centros Judiciários de Solução de 
Conflitos em cada região.

Também participaram do encontro, o ministro do STJ Nefi Cordeiro, integrante do grupo de Trabalho; o conselheiro do 
CNJ, Fernando Matos; a juíza federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), Aline Alves de Melo; o juiz federal 
Bruno Carrá, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5); o desembargador federal, Luiz Antonio Soares, do TRF2; 
a desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1); o desembargador 
federal Victor Luis dos Santos Laus, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TR4); o juiz federal João Batista Lazzari 
da seção Judiciária de Santa Catarina; o procurador-chefe do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) Alessandro 
Antonio Stefanutto, representado o presidente da autarquia; entre outros convidados.

 *Fonte: CJF.
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Reunidos em um evento inédito, chamado “Diálogos e Cooperação no Sistema Recursal dos Juizados Especiais Federais, 
juízes federais membros da TNU, presidentes das Turmas Recursais, coordenadores dos JEFs e magistrados responsáveis 
por examinar a admissibilidade de recursos, bem como seus assessores, aprovaram no dia 9 de dezembro enunciados, 
orientações e recomendações para racionalizar o tratamento de recursos processuais. 

A reunião de trabalho aconteceu ao longo de todo o dia, na sede do Conselho da Justiça Federal (CJF), em Brasília, sob a 
direção do corregedor-geral da Justiça Federal e presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais (TNU), ministro Og Fernandes. Pela manhã, os participantes assistiram palestras sobre temas como a concepção 
da sistemática de representativos de controvérsia da TNU e a cultura do precedente. 

No período da tarde, magistrados e servidores se dividiram em três grupos temáticos de trabalho. O primeiro sobre “Diá-
logos de cooperação entre turmas recursais e TNU”; o segundo sobre “Diminuição de arenas recursais nos juizados”; e o 
terceiro sobre “Estabilidade, divulgação e aplicação da jurisprudência da TNU”. Em seguida, os participantes se reuniram 
em uma plenária para analisar e aprovar os enunciados sugeridos pelos grupos. A redação final desses enunciados será 
divulgada em breve. 

Um dos coordenadores científicos do evento, juiz federal José Antonio Savaris – da 3ª Turma Recursal do Paraná, explicou 
que as discussões do evento tiveram como foco a abordagem e o enfretamento de quatro temas: o grande volume de 
recursos dos JEFs; o tempo de duração dos processos; a instabilidade das decisões proferidas nos juizados especiais; e a 
necessidade de se resgatar a importância e a força das decisões das Turmas de Uniformização. “Os enunciados aprovados 
hoje são importantes para o futuro dos JEFs”, comentou.

Encerramento

Após a plenária, o ministro Og Fernandes encerrou o evento agradecendo o empenho e a dedicação dos juízes e servidores 
que se reuniram para buscar soluções para o aprimoramento dos juizados especiais federais. “Cabe a nós encontrarmos 
não só um trilho – que pode ser muito justo, mas também uma trilha para o aperfeiçoamento dos JEFs, que no passado 
já foram vistos com muita esperança pela sociedade. Em nome da população e do CJF, agradeço por esse trabalho que foi 
desenvolvido ao longo deste dia”, disse.

Durante seu discurso, o corregedor-geral da Justiça Federal se comprometeu a atuar o mais rápido possível para dar 
andamento às proposições aprovadas durante o evento. O ministro também firmou compromisso de realizar mais uma 
edição da reunião que tem o intuito de discutir a cooperação no sistema recursal dos juizados especiais federais. “Este 
encontro não termina aqui. Comprometo-me a montar, até o final do segundo semestre de 2016, outro evento deste 
mesmo porte”, anunciou.

*Fonte: CJF.

Juízes federais aprovam enunciados para 
racionalizar recursos dos JEFs*
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O Conselho da Justiça Federal (CJF) divulgou o resultado final do Concurso Nacional de Remoção e Remoção sem permuta de 
2015. No total, 119 servidores de todo o Brasil conseguiram uma nova lotação, mais adequada às suas necessidades atuais, e 
sem prejuízo do serviço público.

Também já está disponível a lista de resultado final organizada por cadeias de triangulações para que os candidatos possam 
entender como se iniciou cada cadeia de remoção e quais os servidores estão diretamente envolvidos em cada permuta.

O resultado final está previsto para ser publicado no Diário Oficial da União do dia 16 de dezembro de 2015. A Secretaria de 
Gestão de Pessoas do CJF esclarece ainda que o período de trânsito terá início a partir de 7 de janeiro de 2016, após o término 
do recesso forense.

Ao resultado final não cabe recurso e o servidor contemplado deverá apresentar-se na localidade para onde foi removido até o 
final do período de trânsito, sob pena de caracterização de falta, acarretando as consequências previstas em lei.

Já as despesas decorrentes da mudança para a nova sede correrão integralmente por conta do servidor, não sendo devido pela 
Administração, em nenhuma hipótese, o pagamento de ajuda de custo, passagens, transporte de bagagens e mobiliário ou de 
quaisquer outros benefícios e indenizações decorrentes da remoção, nos termos do § 3º do art. 53 da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, incluído pela Lei nº 12.998, de 18 de junho de 2014.

Acesse http://www.cjf.jus.br/cjf/administracao-de-rh/remocao-de-servidor/2015 para conferir o resultado do certame.

*Fonte: CJF.

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) publicou 20.181 decisões entre 1º de janeiro e 11 de 
dezembro de 2015. O número foi apresentado pelo corregedor-geral da Justiça Federal e presidente da TNU, ministro Og Fer-
nandes, durante a última sessão plenária da Turma no ano, realizada na última sexta-feira (11), na sede do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), em Brasília. 

Segundo o ministro, somente a presidência recebeu 21.501 novos processos no período e proferiu 18.033 decisões. O Colegiado 
da Turma julgou 2.121 processos nas 10 sessões realizadas este ano. Já as decisões monocráticas, atingiram o número de 1.517. 
Quanto aos processos remetidos, 123 foram enviados ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), 28 ao Supremo Tribunal Federal (STF) 
e 17.016 baixados ao tribunal de origem. 

Para o ministro corregedor Og Fernandes, esse número de julgados mostra que a TNU tem cumprido o seu papel junto à socie-
dade. “Esses dados são elevadíssimos, isto diz respeito ao acesso à Justiça e me conforta saber que somos, em algumas circuns-
tâncias, a última crença dessas pessoas, muitos deles pescadores artesanais e acidentados, que não podem mais trabalhar. Essas 

Divulgado resultado final do Concurso Nacional de 
Remoção 2015*

Turma Nacional de Uniformização publicou mais de 
20 mil decisões em 2015*



Precatórios e RPVs pagos pela Justiça Federal 
alcançaram 12,3 milhões de beneficiários em 12 anos*

pessoas estão chegando ao Judiciário para buscar seus direitos”, disse o presidente da TNU. 

Competência da TNU

A Turma Nacional é responsável por processar e julgar incidentes de uniformização de interpretação de lei federal em questões 
de direito material, fundado em divergência entre decisões de turmas recursais de diferentes regiões ou em face de decisão de 
uma turma recursal proferida em contrariedade à súmula ou à jurisprudência dominante do STJ. Compõem a Turma Nacional 10 
juízes federais provenientes das turmas recursais dos juizados, sendo 2 juízes federais de cada Região, além do corregedor-geral 
da Justiça Federal, que a preside.

*Fonte: CJF.

De 2004 a 2015, precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPVs) pagos pela Justiça Federal já alcançaram mais de 12,3 mi-
lhões de beneficiários, maior parte deles de baixa renda. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Planejamento, Orçamen-
to e Finanças do Conselho da Justiça Federal (CJF), que constatou ter sido disponibilizado, nos últimos 12 anos, um total de R$ 
140.195.965.601,62 bilhões para quitação de dívidas judiciais da União. Dessa quantia, R$ 80,2 bilhões foram destinados ao 
pagamento de precatórios e quase R$ 60 bilhões para as RPVs. O montante foi repassado pelo CJF aos cinco tribunais regionais 
federais (TRFs) – responsáveis pelo depósito dos valores para os beneficiários, nas contas abertas pelas instituições financeiras 
oficiais.

Conforme o levantamento do CJF, o valor médio, per capita, pago pelas RPVs é de R$ 5,5 mil, o que demonstra uma grande 
pulverização na distribuição desses valores a beneficiários com demandas em causas previdenciárias. No período avaliado, as 
RPVs referentes a dívidas do Fundo do Regime Geral da Previdência Social (FRGPS) e do Fundo Nacional de Assistência Social 
(FNAS) representaram 73% de todo pagamento de Requisições de Pequeno Valor. Dentre os precatórios, os do FRGPS e do 
FNAS, atingiram 35% do total.

Função social

Em 2015, os recursos liberados pelo CJF alcançaram aproximadamente, 1,2 milhão de beneficiários. De acordo com os números 
divulgados, apenas este ano, a Justiça Federal já pagou mais de R$ 22,3 bilhões de Precatórios e RPVs – valor mais alto dos 
últimos cinco anos, sendo cerca de R$ 14 bilhões em precatórios e R$ 7,7 bilhões em RPVs. 

Para o corregedor-geral da Justiça Federal, ministro Og Fernandes – que avaliou os quantitativos, o valor implementado este ano 
representa 80% de benefícios da ordem previdenciária. “Esses números demonstram a função social da Justiça Federal para o 
Brasil. Se nós a olhássemos unicamente como órgão produtivo desse trabalho, o que não é o caso, essa atividade, por si só, daria 
a dimensão do papel da Justiça Federal”, disse. 

O ministro ressaltou que o Brasil conta hoje com mais de 200 milhões de habitantes e que o pagamento das RPVS e dos Preca-
tórios, ao longo desses anos, significa que a Justiça Federal conseguiu implementar o direito de cerca de 6,15% da população, 
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muitos deles, chefes de famílias que alimentam mais de três ou quatro pessoas dentro de casa. “Esse dinheiro fará toda a dife-
rença para essas famílias que o receberão”, pontuou o ministro Og Fernandes.

O que são precatórios e RPVs?

Enquanto os precatórios são definidos como créditos cujo valor seja igual ou superior a 60 salários mínimos, as RPVs se referem 
a créditos com valor inferior a essa quantia. Os valores referentes aos precatórios expedidos até 1º de julho do ano em curso 
deverão ser incluídos na proposta orçamentária do exercício financeiro seguinte, para somente nesse exercício serem pagos, ao 
passo em que as RPVs deverão ser pagas em até 60 dias após a sua expedição pelo tribunal que determinou seu pagamento. 

Esses valores são depositados pelos TRFs em instituição financeira oficial (Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal), abrindo-
-se conta remunerada e individualizada para cada beneficiário. Os saques dos precatórios e das RPVs são feitos independen-
temente de alvará (diretamente pelo beneficiário) podendo, entretanto, a critério do juízo, serem expedidos com indicação de 
levantamento mediante expedição de alvará – autorização de saque emitida pelo juiz da causa – ou instrumento equivalente. 
Já os depósitos relativos a precatórios expedidos pelas varas estaduais com competência delegada são liberados por meio de 
alvará ou instrumento equivalente.

Vale lembrar que os precatórios e as RPVs sob a responsabilidade da Justiça Federal são pagos em estrita observância aos prazos 
constitucionais e legais, não restando pendência quanto às requisições expedidas pelos tribunais regionais federais. 

Precatórios e RPVs pagos pela JF nos últimos 12 anos

Por região, o pagamento dos precatórios, entre 2004 e 2015, teve a seguinte distribuição:

• TRF1 – R$ 22.299.026.931;

• TRF2 - R$ 10.090.621.485;

• TRF3 - R$ 15.221.769.379;

• TRF4 - R$ 21.434.349.500;

• TRF5 – R$ 11.238.578.120.

Já o pagamento das RPVs, no mes-
mo período, foi distribuído da se-
guinte forma:

• TRF1 - R$ 16.125.524.867;

• TRF2 - R$ 6.359.355.406;

• TRF3 - R$ 13.836.779.232;

• TRF4 - R$ 14.644.961.726;

• TRF5 - R$ 8.944.998.956.

*Fonte: CJF.
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NOTÍCIAS DO CNJ

Conselho define nomes para comitê sobre segurança 
no Judiciário*

Criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2013 para elaborar e executar uma política uniforme de segurança 
institucional, orgânica e da informação no Judiciário, assim como garantir a segurança de magistrados em risco, o Sistema 
Nacional de Segurança do Poder Judiciário teve seu Comitê Gestor atualizado na terça-feira (15/12). Os novos nomes 
foram aprovados durante a 223ª Sessão Ordinária do CNJ.

Passam a integrar o comitê, para um mandato de dois anos, os conselheiros Fernando 
Mattos e Bruno Ronchetti, em substituição aos ex-conselheiros Gilberto Valente e Luiza 
Frischeisen, que deixaram o colegiado recentemente. “Creio que é um tema importan-
tíssimo o da segurança no Poder Judiciário, sobretudo quanto aos rincões mais afasta-
dos dos grandes centros”, disse o presidente do CNJ, ministro Ricardo Lewandowski, 
reforçando a necessidade de garantir plenas condições de funcionamento e eficiência 
do comitê.

O Comitê Gestor é responsável por planejar, propor, coordenar, supervisionar e controlar 
as ações do Sistema Nacional de Segurança do Judiciário, além de elaborar a Política 
Nacional de Segurança do Poder Judiciário e analisar propostas de programas apresen-
tadas por tribunais e por associações de magistrados.

O colegiado ainda pode propor instrumentos de cooperação técnica, representações 
e recomendações a diversos órgãos e instituições com o objetivo de proteger a função jurisdicional e a segurança dos 
magistrados.

Também fazem parte do Comitê 
Gestor dois juízes auxiliares do 
CNJ (um da Corregedoria e um 
da Presidência) e representan-
tes das comissões permanentes 
de segurança dos tribunais de 
Justiça e militares, dos tribunais 
regionais federais, eleitorais e do 
trabalho, além de membros de 
órgãos de inteligência e de se-
gurança. Os nomes e ações do 
Comitê Gestor devem ser apro-
vados pelo plenário do CNJ.

Fonte: CNJ.

O conselheiro Fernando Mattos 
é juiz federal da JFES

Brasília, 15/12/2015 --223ª Sessão Ordinária do CNJ. Foto: Gil Ferreira/Agência CNJ



Conselho divulga livro e revista em celebração aos dez 
anos do órgão*

CNJ regulamenta grupos locais de monitoramento do 
sistema carcerário*

A 223ª Sessão Plenária do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
foi encerrada nesta terça-feira (15/12) com o lançamento da 
primeira edição da Revista CNJ, publicação institucional do 
órgão distribuída em formato eletrônico. De caráter técnico, 
a revista tem o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre 
os trabalhos do CNJ, bem como divulgar a jurisprudência do 
Conselho.

A revista terá periodicidade semestral e trará sempre entrevis-
tas com membros do CNJ. A publicação incluirá informações 
sobre eventos de interesse da comunidade jurídica e artigos 
sobre aspectos relevantes relacionados à prestação jurisdicio-
nal e ao acesso à Justiça.

Com viés acadêmico, o CNJ também lançou um livro que reúne artigos de renomados profissionais da área de Direito, 
apresentando a visão externa da atuação do Conselho na última década. A publicação será distribuída a bibliotecas de 
universidades e instituições públicas.

Exposição – A história do CNJ também está sendo celebrada por meio de exposição fotográfica com a retrospectiva dos 
10 anos do Conselho, produzida pela equipe de Fotografia da Secretaria de Comunicação. Instalada no terceiro andar da 
sede do órgão, em Brasília, os registros trazem as principais ações desenvolvidas ao longo da história do Conselho.

*Agência CNJ de Notícias

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou nesta terça-feira (15/11), durante a 223ª Sessão Ordinária, resolução que 
melhor estrutura e organiza o funcionamento dos grupos de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário (GMFs) 
nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais. A sistematização do campo de atuação e das atividades dos 
grupos em um único documento resulta de demanda apresentada por magistrados que participaram do Workshop Nacio-
nal dos GMFs, realizado pelo CNJ em maio de 2015.

Relator do caso, o conselheiro Bruno Ronchetti lembrou que os grupos existem desde 2009 e atuam como extensões 
locais do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do CNJ (DMF). “As estruturas já existem, 
trata-se apenas de uma resolução que busca o seu aprimoramento, considerando a necessidade premente de desenvolver 

20



nos tribunais os trabalhos realizados pelo DMF”, observou o conselheiro.

Segundo a resolução, compete aos GMFs fiscalizar mensalmente a movimentação de presos do sistema carcerário e de 
adolescentes do sistema socioeducativo, além de produzir relatório mensal sobre prisões e internações e sobre benefícios. 
Também cabe aos GMFs atuar junto à presidência ou à corregedoria do respectivo tribunal para normalizar rotinas proces-
suais, processar irregularidades relatadas contra o sistema de Justiça criminal, fiscalizar espaços prisionais e de internação 
- produzindo relatórios e propondo soluções alternativas para casos de superlotação -, assim como acompanhar e opinar 
sobre interdições em estabelecimentos.

Os GMFs também devem fomentar e coordenar a atualização e capacitação profissional de juízes e de servidores envolvi-
dos com o sistema de Justiça criminal e com o sistema de Justiça juvenil, propor a formulação de políticas para melhorar 
o funcionamento de varas criminais, de execução penal e de infância e juventude e articular redes de assistência para 
facilitarem a reinserção do egresso na sociedade.

Os grupos locais ainda têm a responsabilidade de acompanhar o funcionamento das audiências de custódia, projeto do 
CNJ que prevê a apresentação do preso em flagrante a um juiz em 24 horas. Também têm a função de representar junto 
ao CNJ pela uniformização de procedimentos inerentes ao sistema carcerário e de execução de medidas socioeducativas, 
como também propor notas técnicas para orientar o exercício da atividade dos magistrados da área. No final de cada ano, 
os GMFs devem encaminhar ao CNJ relatório de gestão do ano vencido e plano de ação para o ano seguinte.

Estrutura - A resolução estabelece que os GMFs devem estar vinculados à presidência de cada tribunal, e serão integra-
dos por um desembargador com jurisdição criminal (que será o seu supervisor) e um juiz da área criminal ou da execução 
penal (que será o coordenador do órgão). Além disso, deverá contar com uma estrutura de apoio administrativo mínima, 
com funcionamento em espaço físico próprio e adequado. Os grupos definidos pela resolução irão absorver quaisquer 
estruturas semelhantes já existentes nas cortes, que devem se adaptar ao novo modelo estabelecido na resolução até 90 
dias, contados do dia 1º de fevereiro de 2016.

Histórico - Com estrutura prevista desde a Resolução 96/2009, os GMFs atuam de forma coordenada com o Departa-
mento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do CNJ e têm a função de coordenar, difundir e executar as 
ações estratégicas e metas do CNJ a nível 
local. A ideia de consolidar o funcionamen-
to dessas estruturas por meio de resolução 
tem por objetivo dar-lhes maior visibilidade 
e importância, já que desempenham um 
papel fundamental na qualificação da juris-
dição criminal e de execução penal.

Ato Normativo 114 - 0005919-
13.2015.2.00.0000

*Agência CNJ de Notícias Brasília, 15/12/2015 --223ª Sessão Ordinária do CNJ. Foto: Gil Ferreira/Agência CNJ
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Aprovada resolução que regulamenta as audiências de 
custódia*

Incentivadas em todo o país desde fevereiro de 2015, 
as audiências de custódia foram regulamentadas pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nesta terça-feira 
(15/12), durante a 223ª Sessão Ordinária. Aprovada por 
unanimidade, a Resolução detalha o procedimento de 
apresentação de presos em flagrante ou por manda-
do de prisão à autoridade judicial competente e possui 
dois protocolos de atuação – um sobre aplicação de 
penas alternativas e outro sobre os procedimentos para 
apuração de denúncias de tortura. Os tribunais terão 
90 dias para implantar em todo território nacional as 
disposições a partir de 1º de fevereiro de 2016, data em 

que a resolução entrará em vigor.

As audiências de custódia nos diferentes tribunais do país foram instaladas por meio de acordos de cooperação fir-
mados entre o CNJ e órgãos do Judiciário e do Executivo em todas as unidades da federação. Com a aprovação desta 
resolução, as audiências de custódia passam a ter seu modo de funcionamento uniformizado, aprimorando as rotinas 
procedimentais já formuladas pelas experiências. Referendando diversos pactos internacionais assinados pelo Brasil, o 
documento está respaldado por duas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) que confirmaram a legalidade 
das audiências de custódia durante o julgamento da Ação Declaratória de Preceito Fundamental 347 e da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 5240.

O presidente do CNJ, ministro Ricardo Lewandowski, lembrou que o texto da resolução contém o que há de melhor das 
experiências dos tribunais na implantação da iniciativa. “O que temos neste primeiro momento é uma síntese da expe-
riência dos 27 tribunais estaduais e de algumas varas federais no que diz respeito à audiência de custódia”, afirmou. O 
ministro lembrou a oportunidade da aprovação da medida em um momento em que o Congresso Nacional analisa projeto 
de lei para regulamentar a realização das audiências de custódia na legislação.

O relator da matéria, conselheiro Bruno Ronchetti, destacou o êxito como o projeto do CNJ foi pensado e executado, 
destacando sua aptidão para o combate à cultura do encarceramento e também visando a efetividade da defesa dos 
direitos humanos. “Como Vossa Excelência tem dito por todo o país, Senhor Presidente, as audiências de custódia são 
uma medida simples, mas muito eficaz, e que dá concretude e eficácia aos direitos humanos”, afirmou. A corregedora 
Nacional de Justiça, ministra Nancy Andrighi, e os conselheiros Fabiano Silveira, Arnaldo Hossepian e Norberto Campelo 
manifestaram-se favoráveis à resolução, cuja redação foi organizada pelo coordenador do Departamento de Monitora-
mento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema Socioeducativo (DMF/CNJ), juiz Luís Lanfredi.

Brasília, 15/12/2015 --223ª Sessão Ordinária do CNJ. Foto: Gil Ferreira/
Agência CNJ
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CNJ abre consulta pública sobre dados de candidatos 
em concurso público*

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) abriu consulta pública 
para analisar possível regulamentação quanto à exclusão de 
dados de candidatos em concursos públicos, dos sites dos 
tribunais e das entidades organizadoras, após o término do 
prazo de validade do certame.

A consulta originou-se do pedido de providências 0004068-
5.2015.2.00.0000, de relatoria do conselheiro Gustavo Ta-
deu Alkmim. De acordo com o requerente, as informações 
dos candidatos são indexadas nos sites de busca na internet 
e permanecem disponíveis indefinidamente, mesmo após o 
decurso do prazo de validade do concurso.

Antes de iniciar a análise do procedimento, o conselheiro 
Foto: Gil Ferreira/Agência CNJ

Funcionamento - A resolução determina a obrigatoriedade da apresentação pessoal do preso em flagrante, como também 
daquele preso por mandado de prisão, a um juiz no prazo de 24 horas, inclusive em fim de semana e feriado. O texto 
confirma a necessidade da presença do Ministério Público e do defensor durante a audiência, reafirmando a indispensa-
bilidade do prévio contato entre o preso e seu advogado ou defensor público.

A resolução ainda trata do Sistema Audiência de Custódia (Sistac), desenvolvido e distribuído gratuitamente pelo CNJ 
para ser usado em caráter nacional por todas as unidades judiciais envolvidas nas audiências de custódia, objetivando fa-
cilitar a coleta de dados e a produção de estatísticas sobre a porta de entrada do sistema carcerário, inclusive destacando 
as referências a denúncias de tortura e maus-tratos, cujo método de apuração é inovadoramente tratado na resolução. 
O texto também sinaliza que o uso de tornozeleiras eletrônicas como medida alternativa à prisão é excepcional e deve 
acontecer apenas quando não for possível a concessão de liberdade provisória sem cautelar ou com cautelar menos gra-
vosa. Ainda segundo a resolução, o uso da tornozeleira deve passar por reavaliação periódica, devendo o equipamento 
ser destinado apenas às pessoas acusadas por crimes com pena superior a quatro anos ou condenadas por outro crime 
com sentença transitada em julgado, além de pessoas em cumprimento de outras medidas protetivas de urgência.

Papel do juiz – A resolução detalha com maior especificidade o papel do juiz durante o ato, oferecendo-lhe protocolos 
e orientação sobre o modo de atuação judicial. O objetivo foi o de conferir ao magistrado um guia específico para sua 
intervenção no ato, habilitando-o a atuar com mais segurança e discricionariedade para resguardar direitos e aferir a 
legalidade estrita do ato de prisão.

Item 113 - Ato Normativo - 0005913-65.2015.2.00.0000

*Deborah Zampier/ Manuel Carlos Montenegro/ Agência CNJ de Notícias 
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Conselho realiza nesta terça-feira última sessão 
plenária do ano*

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza nesta 
terça-feira (15/12) a sua última sessão plenária do 
ano. A 223ª Sessão Ordinária começará às 14 horas, 
na sede do CNJ, em Brasília.

Além dos processos incluídos na pauta da sessão, 
com 107 itens, está previsto o julgamento de uma 
proposta de resolução para regulamentar as audiên-
cias de custódia no país, uma das principais diretrizes 
da atual gestão do CNJ. A resolução detalhará a for-
ma como deve ser feita a apresentação do preso em 
flagrante ao juiz e incluirá ainda protocolos relativos 
à aplicação de penas alternativas e à apuração de 
relatos de tortura.

Durante a sessão também está previsto o lançamento da Revista CNJ, publicação institucional do Conselho em formato eletrô-
nico. De caráter técnico, a revista tem por objetivo aprofundar o conhecimento sobre os trabalhos do CNJ, bem como divulgar 
a jurisprudência do Conselho e os eventos de interesse da comunidade jurídica. A revista, de periodicidade semestral, trará en-
trevistas com membros do CNJ e artigos sobre aspectos relevantes relacionados à prestação jurisdicional e ao acesso à Justiça.

Também será lançada na última sessão do ano do Conselho uma exposição fotográfica com a retrospectiva dos 10 anos do CNJ. 
Farão parte da exposição, instalada no terceiro andar do edifício-sede, registros das principais ações desenvolvidas ao longo da 
história do CNJ. As fotos são de autoria da equipe de Fotografia da Secretaria de Comunicação.

relator solicitou prévio parecer do Departamento de Tecnologia da Informação do CNJ sobre a possibilidade de implementação 
da técnica “no follow” ou “no index”, que inibem a atuação de buscadores de informações em páginas na internet.

Após essa etapa, verificou-se a necessidade de ampliar o debate acerca da matéria, o que motivou a deflagração da consulta 
pública, com o escopo de ouvir a sociedade acerca da seguinte questão: “Existe interesse público na manutenção dos dados dos 
candidatos - particularmente aqueles com deficiência física ou mobilidade reduzida - que prestam concurso público, nos sítios 
eletrônicos dos Tribunais, mesmo após o encerramento do certame?”.

Propõe-se que se leve em consideração o direito ao esquecimento, os interesses público e privado, o princípio da publicidade 
em contraposição ao princípio da intimidade e a possibilidade de atuação do CNJ para implementação de política afirmativa. A 
partir dessas premissas, o CNJ se manifestará sobre o tema proposto.

A consulta pública estará disponível nos sites de todos os tribunais do país para que os interessados possam se manifestar até 
o dia 01/02/2016.

*Agência CNJ de Notícias

Foto: Gil Ferreira/Agência CNJ



Diretrizes norteiam gestão do CNJ ao longo de 2015*
Desde que assumiu a Presidência do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), o ministro Ricardo 
Lewandowski elegeu temas prioritários para 
otimizar a experiência de gestão durante o bi-
ênio 2015/2016. Inédito no CNJ, esse formato 
foi consolidado com a Portaria 16/2015, que 
estabeleceu doze diretrizes para nortear o tra-
balho do Conselho em direção aos avanços 
desejados em cada área. Ao longo de 2015, 
diversos temas foram explorados a partir das 
diretivas traçadas, alguns de forma inédita, 
outros em perspectiva da continuidade de po-
líticas já existentes no CNJ.

Embora não sejam limitantes ou conclusivas, essas diretrizes são constantemente usadas pelos diferentes setores do CNJ 
para pensar políticas e ações a serem desenvolvidas com o Judiciário nacional. A própria portaria indica que as diretrizes 
devem ser consideradas tanto no planejamento estratégico do CNJ quanto na formulação da Estratégia Nacional do Po-
der Judiciário, sem prejuízo de outras propostas dos tribunais e conselhos de Justiça. 

A série de textos publicada a partir de hoje vai indicar os principais avanços em cada diretriz, seja no campo de debates, 
de projetos em desenvolvimento ou a partir da observação de resultados concretos. Em diversos momentos, as diretrizes 
se encontram em um mesmo projeto, reforçando o trabalho conjunto e a coesão de propósitos presentes na gestão do 
CNJ. 

Relembre abaixo as doze diretrizes de gestão do CNJ para o biênio 2015-2016: 

Confira aqui a pauta de julgamentos da 223ª Sessão Ordinária.

Os interessados também poderão acompanhar a sessão plenária, ao vivo, por meio da TV Plenário.

Serviço:

223ª Sessão Ordinária

Dia: 15 de dezembro

Horário: 14 horas

Local: Plenário do CNJ (SEPN Quadra 514, Lote 7, Bloco B, terceiro andar, Brasília/DF)

*Agência CNJ de Notícias

Foto: Gil Ferreira/Agência CNJ
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I - fortalecer a atuação do Conselho Nacional de Justiça no âmbito do planejamento estratégico e da análise e solução 
de problemas que afetam o Judiciário;

II - intensificar as relações institucionais do Conselho Nacional de Justiça com os demais Poderes e com outras instituições 
essenciais à administração da Justiça, com vistas à busca de convergências de esforços;

III - impulsionar o uso de meios eletrônicos para a tomada de decisões;

IV - desestimular as ações de índole temerária ou protelatória, mediante os meios legais disponíveis;

V - incentivar a efetiva comunicação e o compartilhamento de informações processuais entre os órgãos do Poder Judiciá-
rio, para, entre outros, aperfeiçoar os filtros da repercussão geral e dos recursos repetitivos e seus diagnósticos;

VI - potencializar a desjudicialização, por meio de formas alternativas de solução de conflitos, compartilhando, na medida 
do possível, com a própria sociedade, a responsabilidade pela recomposição da ordem jurídica rompida;

VII - contribuir com o desenvolvimento da Justiça Restaurativa;

VIII - colaborar com a elaboração de atos normativos que promovam a celeridade processual, o aperfeiçoamento da 
prestação jurisdicional e a melhoria das condições de trabalho dos juizes;

IX - desenvolver uma política criminal judiciária para o sistema penitenciário e socioeducativo, tendo por pilares a con-
cretização e a efetividade de direitos, e o combate à cultura do encarceramento desnecessário, em especial, nas prisões 
provisórias;

X - realizar estudo sobre as condições de saúde da população carcerária;

XI - manter permanente interlocução com os juizes de todos os graus de jurisdição e com os tribunais do País;

XII - envidar esforços para a permanente valorização dos magistrados e dos servidores do Poder Judiciário.

*Agência CNJ de Notícias

Prorrogado prazo de inscrição para a Maratona PJe*
O prazo para inscrições da Maratona do Processo Judicial Eletrônico (PJe), lançada pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), foi prorrogado até a próxima sexta-feira (18/12). A Maratona PJe é o primeiro concurso de desenvolvimento reali-
zado pela Justiça brasileira para o sistema.

Com o tema “O caminho para otimizar a Justiça”, a competição convida os profissionais em Tecnologia da Informação 
dos Tribunais do país a desenvolverem melhorias para o PJe, ferramenta que permite o acompanhamento e o processa-
mento das demandas em curso em todas as esferas do Poder Judiciário brasileiro. Os competidores devem desenvolver 
aplicações satélites, módulos ou aplicativos para dispositivos móveis que sejam aderentes à arquitetura 2.0 do sistema.

Poderão participar da competição equipes formadas por desenvolvedores de sistemas dos órgãos do Judiciário que pos-
suam o Processo Judicial Eletrônico instalado ou em fase de instalação. Cada equipe deve ter no máximo cinco integran-
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tes e deve ser composta exclusivamente por servidores 
dos tribunais ou conselhos. Os membros de uma equipe 
não precisam ser obrigatoriamente do mesmo órgão.

As equipes selecionadas para participar da Maratona 
PJe passarão por uma fase de conhecimento das tecno-
logias possíveis de utilização no projeto, o que ocorrerá 
em Brasília entre 20 e 22 de janeiro de 2016. Após esse 
período, os concorrentes terão até 22 de fevereiro para 
entregar o produto final desenvolvido.

O público alvo dos produtos da Maratona são os usu-
ários do sistema, como juízes, servidores do Judiciário, 

membros do Ministério Público, advogados, procuradores, defensores públicos, estagiários e estudantes de Direito.

Premiação - Os vencedores ganharão um MacBook Pro (1º lugar), iPad Air (2º lugar) e um celular Samsung Galaxy S6 
Edge (3º lugar). Cada integrante da equipe terá direito a um prêmio, de acordo com a colocação.

As inscrições devem ser feitas na página do evento, no site do CNJ, onde também é possível acessar a íntegra do regu-
lamento.

*Waleiska Fernandes/ Agência CNJ de Notícias

Divulgação/CNJ

Tribunais interessados em aderir ao julgamen-
to virtual podem fazê-lo desde que observadas 
as garantias constitucionais e legais do pro-
cesso. Esse foi o entendimento firmado pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) durante a 
5ª Sessão do Plenário Virtual, encerrada na úl-
tima quarta-feira (9/12), ao julgar a Consulta 
0001473-60.2014.2.00.0000. Na petição en-
caminhada ao CNJ, o presidente da 5ª Câma-
ra Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul (TJRS), desembargador Jorge Lopes do 
Canto, questionava a possibilidade de usar o 
julgamento virtual para analisar recursos que 

CNJ autoriza tribunais a realizarem sessão eletrônica 
não presencial*

Divulgação/CNJ
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O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu, por unanimidade, que, em caso de remoções feitas a pedido, é devido o 
pagamento de ajuda de custo aos magistrados, mas não aos servidores. A decisão foi tomada no julgamento da Consulta 
0001473-60.2014.2.00.0000, durante a 5ª Sessão do Plenário Virtual, encerrada na última quarta-feira (9/12).

A consulta foi formulada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), após questionamento feito pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 12ª Região. A ajuda é prevista tanto no Estatuto da Magistratura (Lei Complementar nº 35/79) 
quanto na lei dos servidores públicos da União (Lei nº 8.112/90), mas não há especificação sobre se o instituto deve ser 
pago no caso de remoções feitas a pedido, ou seja, por interesse dos próprios magistrados e servidores.

Magistrados têm direito a ajuda de custo em caso 
de remoções a pedido*

não demandassem manifestação oral por parte de advogados.

Para o relator, conselheiro Carlos Eduardo Dias, o uso de ferramentas eletrônicas no Judiciário é previsto em diversos dis-
positivos legais, como o Código de Processo Civil (que já previa os meios eletrônicos processuais desde 2006 e ampliou o 
tratamento do tema na versão que entrará em vigor em 2016), e da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização 
do processo judicial. 

Ainda segundo o relator, diversas cortes já iniciaram a virtualização de julgamentos, como os tribunais de Justiça de Minas 
Gerais, Mato Grosso, Rondônia, São Paulo e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, além do Supremo Tribunal Federal, 
que há anos usa o Plenário Virtual para definir os casos de repercussão geral. Recentemente, o CNJ também aderiu ao 
Plenário Virtual para julgar os casos de menor complexidade. 

“Diante da litigiosidade que marca a sociedade brasileira, a melhoria dos serviços judiciários passa, forçosamente, pelo 
uso inteligente e racional da tecnologia da informação. Não há instrumento mais apropriado para aproximar o Judiciário 
do ideal de eficiência estampado na Carta Constitucional e representado pela máxima ‘fazer mais com menos’”, pontuou 
o conselheiro. 

No entanto, o relator destacou que o uso dos meios eletrônicos não pode negligenciar garantias constitucionais e legais, 
como a da publicidade. Ele defendeu a divulgação prévia dos horários das sessões virtuais e criação de dispositivo que 
permita a intervenção de advogado para esclarecer matérias fáticas. “É de todo apropriado que o sistema eletrônico de 
julgamento permita ao advogado realizar manifestação (escrita ou oral/gravada), mesmo no curso do julgamento virtual, 
sempre que entender necessário”, ponderou. 

O conselheiro ainda sugeriu dispositivo que permita aos interessados oportunidade prévia de se oporem ao julgamento 
virtual, assim como a possibilidade de os julgadores ou membros do Ministério Público indicarem processos que prefiram 
discutir presencialmente. “O julgamento virtual não pode inibir o salutar debate ou contraposição presencial das ideias 
em todos os casos em que esse exercício da dialética revele-se essencial ao amadurecimento ou aperfeiçoamento da 
qualidade dos julgados”, concluiu. 

*Déborah Zampier/ Agência CNJ de Notícias
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Num primeiro momento, diz o voto do conselheiro-relator Arnaldo Hossepian, o CSJT entendeu que não deveria ser paga 
ajuda de custo nas remoções de magistrados feitas a pedido, por não estar presente o interesse público. Após alguns jul-
gamentos do CNJ, no entanto, o CSJT alterou seu posicionamento e passou a entender que a ajuda era devida a servidores 
e magistrados mesmo quando removidos a pedido.

Ao analisar a matéria, o conse-
lheiro Hossepian entendeu que a 
Lei 12.998/2014 alterou as regras 
estabelecidas para a concessão de 
ajuda de custo para remoções a 
pedido dos servidores, sujeitos à 
Lei 8.112/90. Já no caso dos ma-
gistrados, a Lei Orgânica da Ma-
gistratura Nacional (Loman) prevê 
ajuda de custo para pagamento de 
despesas de transporte e mudança 
dos magistrados. O voto lembra 
ainda que há um entendimento 
consolidado do Plenário do CNJ 
pela simetria entre a magistratura 
e o Ministério Público e a Lei Or-

gânica Nacional do Ministério Público prevê o pagamento de ajuda de custo aos membros do MP, exceto em casos de 
permuta.

O conselheiro Fernando Mattos divergiu quanto à fundamentação e alcance da resposta, lembrando que o pagamento da 
ajuda de custo aos magistrados está previsto no Art. 85 da Loman e também na Resolução nº 13/2005 do CNJ. Segundo 
o conselheiro, a remoção do magistrado a pedido se dá, igualmente, no interesse da administração, pois toda remoção 
na magistratura se dá a partir da participação em concurso de remoção, em que há interesse da administração pública no 
preenchimento da vaga. “Conjugam-se no ato de remoção os dois interesses, o do magistrado e o da administração”, diz 
o voto do conselheiro Fernando Mattos.

Sessão extra - A 5ª Sessão do Plenário Virtual do CNJ foi realizada entre os dias 1º e 9 de dezembro. Dos 26 itens 
pautados para a sessão, 17 foram julgados e nove foram retirados de pauta. Dentre os 17 itens julgados, 12 referiam-se 
a recursos negados, não conhecidos ou julgados improcedentes. Os demais eram procedimentos de controle administra-
tivos, consultas e pedidos de providências.

Antes do recesso de fim de ano, o CNJ fará ainda uma sessão extraordinária do plenário virtual. A 1ª Sessão Extraordinária 
terá início nesta sexta-feira (11/12) e se estenderá até segunda-feira (14).

*Tatiane Freire/ Agência CNJ de Notícias

Foto: Luiz Silveira/Agência CNJ
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A Ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
recebeu entre janeiro e novembro deste ano 14.998 
demandas e 161 pedidos fundamentados na Lei de 
Acesso à Informação (Lei 12.527/2011). Os números 
constam da prévia do balanço anual da unidade, que 
também traz como destaque a realização de audiên-
cias públicas pelo país.

Pouco mais da metade das demandas para a Ouvi-
doria do CNJ trata de morosidade processual, com 
7.604 manifestações (50,6%). O Pará foi o estado 
que proporcionalmente demandou o maior percentu-
al referente ao tema, com 80,17% do total, seguido 
de Mato Grosso do Sul, com 64,84%, e da Bahia, com 62,98%.

Quanto ao número total sem classificação temática, o estado que mais demandou a unidade foi São Paulo, com 2.862 
manifestações. Em segundo lugar ficou o estado do Rio de Janeiro, com 2.159 demandas, e em terceiro a Bahia, com 
1.391.

As demandas que necessitavam ser apresentadas formalmente ao CNJ ou que traziam dúvidas sobre o procedimento 
para peticionar ao Conselho ficaram na segunda posição entre os temas relatados à Ouvidoria, com 578 manifestações 
(3,85%). O terceiro assunto mais demandado foi de matéria alheia à competência do CNJ, com 511 manifestações 
(3,4%). Em resposta, a Ouvidoria orienta o interessado sobre qual órgão pode receber a demanda.

Transparência - A Ouvidoria é a responsável pela prestação do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) no CNJ, em 
conformidade com a Lei de Acesso à Informação. Dos 161 pedidos feitos até novembro deste ano, 27 solicitavam dados 
sobre a produtividade de magistrados. O segundo tema mais solicitado foi referente a estatísticas de bancos de dados 
implementados e mantidos pelo CNJ, como o Cadastro Nacional de Adoção e o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis 
por ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, com 12 solicitações.

Audiências públicas – Como o objetivo de levantar as principais dificuldades enfrentadas pela população na prestação 
de serviços da Justiça, a Ouvidoria do CNJ participou, entre junho e agosto, de uma série de cinco audiências públicas rea-
lizadas pela Ordem dos Advogados do Brasil nos estados do Amazonas, Mato Grosso do Sul, Ceará, Piauí e Espírito Santo.

Durante os eventos, foram registradas 414 demandas. “Cada uma delas foi devidamente analisada, respondida e/ou en-
caminhada conforme sua natureza. Temas correlatos foram tratados de forma conjunta e encaminhados aos órgãos com-
petentes ou mesmo ao plenário do CNJ. Todas as demandas que ainda não foram encerradas estão sob acompanhamento 
da Ouvidoria”, esclarece o Ouvidor Geral do CNJ, conselheiro Fabiano Silveira, que participou de todas as audiências e viu 

Morosidade processual corresponde a 50% das 
demandas na Ouvidoria do CNJ*

Divulgação/CNJ
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a iniciativa como uma forma exitosa de aproximação entre o Judiciário e a população.

Redes sociais - Desde março a Ouvidoria do CNJ passou a atuar também das redes sociais por meio de parceria com 
a Secretaria de Comunicação do órgão. Mesmo não sendo um canal formal para o recebimento de questionamentos, o 
trabalho é baseado no monitoramento de demandas, na identificação de oportunidades de interação e na resposta às 
perguntas publicadas nos comentários dos posts e no inbox do perfil do Conselho no Facebook. De março a novembro, 
foram 25 posts, alcançando uma média de 121.780 pessoas por publicação.

Missão – Compete à Ouvidoria do CNJ receber informações, sugestões, reclamações, denúncias, críticas e elogios sobre 
as atividades do órgão e encaminhar tais manifestações aos setores administrativos competentes. Todas as providências 
tomadas são informadas ao demandante. A unidade também recebe consultas, diligencia nos setores administrativos 
competentes e presta informações e esclarecimentos sobre atos, programas e projetos do CNJ. Todos os relatos recebidos 
pela Ouvidoria são analisados individualmente e respondidos conforme o caso.

*Waleiska Fernandes/ Agência CNJ de Notícias 

Concluído projeto de resolução para monitoramento 
de demandas de massa*

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) concluiu 
na quinta-feira (3/12) o projeto de resolução 
para a criação dos centros de inteligência e 
monitoramento de demandas de massa nos 
tribunais brasileiros. O texto será submeti-
do ao presidente do CNJ, ministro Ricardo 
Lewandowski.

A proposta de projeto foi elaborada pelo grupo 
de estudo instituído pela Portaria 148/2015, 
formado pelo conselheiro e integrante da Co-
missão Permanente de Gestão Estratégica, 
Estatística e Orçamento, Bruno Ronchetti, que 
será coordenador dos trabalhos; pelo juiz do 
Tribunal de Justiça da Paraíba (TJ-PB) Antônio 
Silveira Neto, representante da Associação 

dos Magistrados Brasileiros (AMB); pela juíza federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) Vânila Cardoso 
de Moraes, representante da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe); e pelo juiz do Trabalho do Tribunal Regional 
do Trabalho de Campinas (TRT-15) Guilherme Feliciano, representante da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho (Anamatra).

Brasília, 03/12/2015 --Reunião do grupo de estudos para a criação de cen-
tros de inteligência e monitoramento de demandas de massa nos tribunais 
brasileiros. Foto: Gláucio Dettmar/Agência CNJ
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Metas da Corregedoria para 2016 propõem 
melhorias nos Juizados Especiais*

Duas das metas propostas pela Corregedoria Nacional de Justiça para o ano de 2016 objetivam aperfeiçoar o funcionamento 
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, tanto na Justiça Estadual como na Federal. As metas 1 e 2 da Corregedoria foram 
apresentadas durante o 9º Encontro Nacional de Justiça, realizado em Brasília em novembro.

A Meta 1 estabelece que os Juizados Especiais deverão realizar, em até 15 dias após o processo ser protocolado, audiência de 
conciliação entre as partes em litígio. Caso não se alcance um acordo entre os envolvidos, o titular do Juizado terá mais 15 dias 
para proceder a audiência de instrução e julgamento. As Varas de Juizados Especiais terão até um ano para tomar as providên-
cias necessárias para o cumprimento da determinação

De acordo com a corregedora nacional de Justiça, ministra Nancy Andrighi, a Meta 1 é uma resposta ao elevado número de 

Os magistrados discutiram a melhor redação para as oito páginas de propostas apresentadas ao longo dos 30 dias de 
trabalhos realizados pelo grupo – prazo estipulado em portaria para confecção do texto. A maior preocupação foi adequar 
a minuta às necessidades de cada ramo da Justiça e, por isso, foi adotado um grupo heterogêneo, formado por juízes das 
esferas federal, estadual e trabalhista para elaboração do conteúdo.

Para o juiz Guilherme Feliciano, da Anamatra, a iniciativa do CNJ vem ao encontro das necessidades da Justiça do Traba-
lho, que se depara com inúmeros casos de demandas de massa. “Imaginava que resolveríamos esse problema no âmbito 
associativo, mas, para nossa feliz surpresa, o CNJ assimilou essa preocupação, compreendeu o problema e prontamente 
trouxe o debate para dentro do Conselho, que é o órgão legitimado para fazer isso. Afinal, a razão de ser do CNJ é pro-
mover políticas de gestão como essa”, afirmou.

“O importante é que o CNJ tomou frente dessa situação existente no Brasil que é a explosão de litigiosidade. A partir 
de um centro de inteligência, será possível começar a captar, conhecer e elaborar políticas públicas de gestão, políticas 
públicas judiciárias, que possam efetivamente melhorar a situação do sistema de Justiça do país. Como é uma causa 
nacional, estamos todos unidos no propósito de melhorar a Justiça desse nosso país imenso, continental, desigual e que, 
atualmente, precisa do sistema de Justiça como nunca precisou na sua história”, afirmou a juíza federal Vânila Cardoso, 
representante da Ajufe.

Na mesma linha, o juiz Antônio Silveira Neto, da AMB, parabenizou o CNJ “por abraçar essa causa que é muito importante 
para que se conheça os verdadeiros motivos do excesso de litigiosidade”. “O centro de inteligência e monitoramento 
proporcionará à Justiça brasileira uma maior racionalidade no tratamento dos processos e também transparência da pró-
pria gestão desses processos e de como eles estão sendo encaminhados e resolvidos no âmbito do Judiciário”, enfatizou.

De acordo com o coordenador do grupo de trabalho, conselheiro Bruno Ronchetti, “o grupo contou com a participação 
de valorosos profissionais e especialistas do tema que contribuíram decisivamente para a formulação desse projeto de 
alto nível”.

*Andrea Mesquita/ Agência CNJ de Notícias

32



procedimentos que chegam à Corregedoria 
– pedidos de providências e representações 
por excesso de prazo – com queixas contra 
a demora para a realização das audiências. 
“Existem juizados que têm designado prazos 
excessivamente dilatados, chegando a até 
três anos após a data do pedido inicial. Isso 
é uma desvirtuação flagrante dos princípios 
que norteiam a Justiça Especial”, avaliou a 
magistrada. 

Turmas Recursais – Já a Meta 2 da Cor-
regedoria do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) determina que as Turmas Recursais – 
que funcionam como instância de 2º grau 
dos Juizados Especiais – deverão diminuir, 
até o fim de 2016, 70% do acervo atual de 
recursos pendentes de julgamento.

Para a ministra Nancy Andrighi, o elevado número de recursos pendentes de julgamento se deve, principalmente, ao excesso de 
formalismo dos juízes que compõem as turmas. “É preciso a adoção imediata de medidas que retomem os critérios de informa-
lidade, simplicidade e celeridade, que são o cerne da atuação das Turmas Recursais dos Juizados Especiais”, explicou a ministra.

Além do estabelecimento das metas, a Corregedoria ainda recomenda 10 medidas a serem adotadas pelas coordenações dos 
Juizados Especiais em nível estadual e federal. Entre elas estão:

- Priorização da informatização dos sistemas de gerenciamento de processos dos Juizados Especiais, extinguindo o recebimento 
de novas ações por meio físico;

- Realização de sessões de julgamento virtuais de recursos pelas Turmas Recursais, descentralizando e regionalizando as sessões. 
O uso mais amplo da tecnologia visa tanto à celeridade como à redução de custos;

- Estímulo ao emprego de juízes leigos e conciliadores com o objetivo de multiplicar o número de audiências realizadas;

- Empreendimento de mutirões, sobretudo os temáticos e de litigantes contumazes, priorizando a realização conjunta das au-
diências de instrução e julgamento;

- Materialização dos julgamentos dos recursos de maneira informal, sendo adotada a fundamentação sucinta e a parte dispo-
sitiva.

Aprimoramento - Ao longo do ano de 2015, a Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Programa Redescobrindo os 
Juizados Especiais, celebrou os 20 anos da Lei 9.099/1995, que instituiu a Justiça Especial no Brasil e estimulou o debate acerca 
dos mecanismos para aprimorar o funcionamento dos juizados, bem como a retomada de seus valores originários, como a sim-
plicidade e a informalidade.

*Corregedoria Nacional de Justiça

Juizados Especiais: Metas de 2016 da Corregedoria do CNJ estipulam prazos 
para as realizações de audiências, tanto de conciliação como de instrução e jul-
gamento, e redução de 70% dos processos em tramitação nas Turmas Recursais.
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Corregedoria recomenda conciliação para solucionar 
infrações administrativas*

Casos novos na Justiça Criminal caem pela primeira 
vez em cinco anos*

Mecanismos de conciliação e mediação devem ser utiliza-
dos para solucionar conflitos de reduzida gravidade no âm-
bito administrativo, preponderantemente aqueles relativos 
à esfera privada dos envolvidos, sejam eles magistrados ou 
servidores. É o que determina a Recomendação n. 21, de 
2 de dezembro de 2015, da Corregedoria Nacional de Jus-
tiça, publicada na última sexta (4/12) no Diário de Justiça.

A Recomendação estimula a aplicação da conciliação e da 
mediação em contenciosos no âmbito administrativo de 
baixo grau de lesividade, tanto em procedimentos preli-
minares como em Processos Administrativos Disciplinares 
(PADs). O documento, assinado pela corregedora nacional 

de Justiça, ministra Nancy Andrighi, ressalta que tais ferramentas devem ser utilizadas em conformidade com os procedimentos 
estabelecidos no Anexo III da Resolução n. 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça.

Para a corregedora Nancy Andrighi, a adoção de mecanismos de pacificação de conflitos é uma tendência global, que decorre da 
evolução da cultura de participação, diálogo e consenso. “A conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação 
social, solução e prevenção de litígios. Sua aplicação em vários países tem resultado na redução expressiva da judicialização dos 
conflitos de interesse, bem como na quantidade de recursos”, avaliou a ministra.

A Recomendação n. 21/2015 segue os preceitos dispostos na Resolução CNJ n. 125/2010, que trata da conciliação, e na Meta 
3 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê o aumento dos casos resolvidos por consenso.

*Corregedoria Nacional de Justiça

A quantidade de processos criminais que ingressou no Poder Judiciário caiu pela primeira vez em cinco anos, chegando à marca 
de 2,68 milhões de casos novos de conhecimento em 2014, uma queda de 3,1% em relação a 2013. Segundo o relatório Justiça 
em Números 2015 (ano-base 2014), elaborado anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a queda foi registrada 
apenas na área criminal – a variação de processos novos de conhecimento não criminais subiu 1,6% no período. 

Mesmo com a queda do último ano, o acumulado de novos processos criminais de conhecimento entre 2009 e 2014 aumentou 
11%, colaborando para uma taxa de congestionamento de 69%. Na segunda instância, houve aumento de novos casos crimi-
nais tanto no último ano – 8,3% entre 2013 e 2014 – quanto no período entre 2009 e 2014 (40%).

Casos - Mesmo com o aumento de produtividade dos juízes, que concluíram 7,1% a mais de processos criminais em 2014 em 

Conciliação
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relação a 2013 (31,2% de aumento considerando 
o quinquênio 2009/2014), o estoque continuou a 
subir. Em 2014, foram registrados 7,4 milhões de 
processos pendentes, 5,7 milhões apenas no conhe-
cimento de primeiro grau.

Esse aumento do estoque ocorre porque o núme-
ro de casos novos está superando o de processos 
baixados ano a ano. Em 2014, foram 3,7 milhões 
de novos casos criminais em todas as instâncias do 
Judiciário, ante 3,5 milhões de processos baixados.

Execução - O estudo também indica dados sobre 
a execução em processos criminais, fase iniciada 
quando já há decisão condenatória definitiva. Em 

2014, foram registrados 265,7 mil novos casos de execução de penas privativas de liberdade e 162 mil de penas não privativas 
de liberdade, um aumento de 21,7% e 34,6% em relação a 2013, respectivamente.

Quando a comparação é feita entre os anos de 2009 e 2014, a variação é ainda mais expressiva. O aumento foi de 79,3% em 
casos novos em penas privativas de liberdade e 58,3% de não privativas de liberdade. Em 2014, o estoque de execuções em 
pena privativa de liberdade era de 880,4 mil processos e, de não privativa de liberdade, de 360 mil processos. A taxa de conges-
tionamento na fase de execução criminal é de 81%.

*Deborah Zampier/ Agência CNJ de Notícias

Foto: Luiz Silveira/ Agência CNJ.

“Série Justiça Pesquisa” foca nos Cejuscs para 
ampliar acesso à Justiça*

A segunda edição da “Série Justiça Pesquisa”, lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem como um dos temas de 
estudo “A Conciliação e Mediação de Conflitos: o papel dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs) 
na ampliação do acesso à Justiça no Brasil”. Os projetos inscritos nesta temática deverão limitar-se às causas cíveis e terem base 
nas audiências de conciliação nos Cejuscs ou estruturas semelhantes que concentrem as atividades de conciliação/mediação. 
Iniciado em 2012, o projeto seleciona instituições públicas e privadas sem fins lucrativos para a realização de pesquisas acerca 
de políticas e ações relativas ao Poder Judiciário. As instituições selecionadas para realizar esse trabalho serão divulgadas pelo 
Conselho em janeiro de 2016.

As pesquisas deverão identificar temas e partes nas disputas, nos polos ativo e passivo, e avançar no sentido de apresentar 
proposições ao final do trabalho, com sugestões de intervenções que melhorem a prestação jurisdicional e descongestionem o 
Poder Judiciário.

Considerando os avanços construídos nos tribunais nos diversos ramos da Justiça com a realização de audiências de conciliação 
envolvendo temas dos mais variados, a pesquisa encomendada pelo CNJ deverá averiguar as formas de atuação dos profissio-
nais da conciliação e da mediação, a eficácia alcançada nos acordos efetuados do ponto de vista da satisfação dos jurisdiciona-
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dos e as percepções deles quanto à participação no processo de conciliação e mediação. As pesquisas possibilitarão, portanto, 
um mapeamento dos processos de conciliação/mediação, com identificação das causas das disputas, dos sistemas de tecnologia 
e informação utilizados para registro de dados sobre os conflitos que chegam aos Cejuscs (ou estruturas correlatas) e das boas 
práticas em execução.

Também será possível registrar as percepções dos profissionais sobre o que entendem por conciliação e em que momento ela 
deve ser tentada, bem como quanto ao trabalho desenvolvido em termos de efetividade, tempo despendido e qualidade da pres-
tação jurisdicional. As opiniões dos jurisdicionados (partes nos polos ativo e passivo) e sua participação na audiência e satisfação 
quanto aos resultados alcançados são outro ponto de análise na pesquisa.

O CNJ busca, ainda, que os projetos de pesquisa levantem dados sobre os desfechos da conciliação, como valores médios dos 
acordos efetuados; os motivos que levam à não efetivação do 
acordo e, por consequência, a disputa para a Justiça. Com este 
foco, o CNJ poderá conhecer melhor as ações atualmente existen-
tes de conciliação e mediação, buscando identificar as razões dos 
êxitos e insucessos destes tipos de práticas a fim de aprimorá-las.

Por fim, o Conselho pretende que os pesquisadores identifiquem 
as dificuldades para a criação e a manutenção dos Cejuscs, ou 
estruturas correlatas e apontem aspectos relativos à organização 
e gestão do trabalho nesses espaços.

A Resolução 125/2010 do CNJ, que instituiu a Política Nacional 
de Solução de Conflitos, prevê a conciliação e a mediação como 
elementos estruturantes do acesso à Justiça no Brasil. Essa foi uma das estratégias utilizadas para combater a cultura de litígio e 
do crescimento exponencial das demandas judiciais e tentar provocar uma mudança paradigmática na busca pela resolução de 
conflitos com caráter mais participativo e justo. A iniciativa do CNJ também tem o intuito de possibilitar, inclusive, uma mudança 
conceitual no processo de trabalho e no atendimento das demandas que batem às portas da Justiça, bem como gerar impactos 
no conjunto das políticas judiciárias.

Regras – Uma das exigências do edital da Série Justiça Pesquisa é que as propostas observem a representatividade das cinco 
regiões geográficas do país. Também será exigido que os tribunais observados atendam, sempre que possível, aos diferentes por-
tes estabelecidos no relatório Justiça em Números 2015 – pequenos, médios e grandes. Outra adaptação da segunda edição do 
edital em relação ao primeiro, realizado em 2014, é a publicação de modelo de contrato que será celebrado com as instituições 
vencedoras, melhorando o grau de informação e transparência aos concorrentes.

As pesquisas deverão ser desenvolvidas no prazo máximo de 12 meses, a contar da data de assinatura da contratação, e devem 
trabalhar com uma amostragem que envolva a investigação em, pelo menos, seis unidades federativas, estando todas as cinco 
regiões geográficas brasileiras representadas. O resultado das pesquisas será publicado pelo CNJ e disponibilizado ao público. A 
lista dos projetos de pesquisa escolhidos será disponibilizada no site do CNJ. *Andréa Mesquita/ Agência CNJ de Notícias

Foto: Sylvio Sirangelo/ Comunicação Social TRF4

36

Esta é a última edição do JF Digital de 2015.  
Retornamos com as edições regulares em janeiro de 2016.



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


