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A sede definitiva da Justiça Federal de Ser-
ra – em construção no loteamento Civit, 
próximo ao terminal rodoviário de Laran-
jeiras – já está em fase de acabamento e 
deve ser entregue em meados deste ano. 

Um dos pontos altos do novo Fórum é a 
sustentabilidade. O prédio terá sistemas 
de aproveitamento de água da chuva, ar-
-condicionado com gás ecológico e área 
de preservação ambiental. 

A unidade ocupa um terreno de 4 mil metros quadrados e foi projetada com previsão de expansão futura para três varas 
federais. O investimento é de R$ 4,8 milhões.

Na quarta-feira, 11 de maio, o juiz federal Roberto Gil Leal Faria (titular da Vara Federal serrana) foi visitar o local, acom-
panhado do juiz federal Francisco de Assis Basilio de Moraes (2ª Turma Recursal do ES) e de servidores daquela vara 
federal e dos núcleos de Obras e Manutenção e de Tecnologia da Informação.

Sede serrana da Justiça Federal está quase pronta
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A Justiça Federal, em parceria com a Associação dos Servidores da Justiça 
Federal do ES (Assejufes) e a Unimed Vitória promoveram na segunda-feira, 
9/5, em Vitória, mais uma ação do projeto “Viver Unimed” para servidores da 
subseccional capixaba. Foi o primeiro de três encontros do “Grupo Viva Bem 
sem Dor”, formado por profissionais de psicologia, nutrição e fisioterapia que 
oferecem palestras educativas para prevenção das dores crônicas. 

A palestra foi ministrada pela psicóloga Laís Salomão Amador, que no mês 
passado havia falado sobre “Estresse e Qualidade de Vida”. Na mesma linha 
do evento anterior, Laís reforçou o caráter preventivo desses encontros: “A ideia é não esperar adoecer para se cuidar. É 
se cuidar antes de adoecer”. 

Para a psicóloga, “a gente colhe o que planta” e “a dor emocional, quando não cuidada, transforma-se em dor física”. 

Outro aspecto levantado foi a importância de buscar e de aceitar ajuda: “Sozinho a gente não dá conta de tudo. É preciso 
se permitir receber ajuda de quem caminha conosco”. Por outro lado, também destacou a participação de cada um na 
busca do próprio bem-estar. “Qual é a sua parte nisso tudo? O que você pode fazer por você mesmo?”.

“O que carrega a gente na vida não são as pernas, são os sentimentos. As dores começam como um sinal de alerta que 
quando não ouvido vira uma ferida maior”, pontuou Laís. “Você precisa aprender a gostar de si, a cuidar de si. A gente 
se machuca o tempo todo, repetindo atitudes que sabemos que nos fazem mal. Um movimento errado para se abaixar e 
pegar um peso ou se alimentar mal também é se machucar”. 

A palestrante chamou a atenção para os perigos da tristeza. “Tristeza adoece, precisa ser tratada. É aos pouquinhos que 
ela toma conta. É preciso fazer uma força contrária, mesmo sem vontade.” 

Laís ressaltou ainda que indivíduos com transtorno de ansiedade têm crises de dor mais intensas, longas e frequentes. 
“Compreender a mensagem transmitida pela dor emocional pode nos conduzir ao crescimento e à cura”. “Observe se 
você é muito queixoso”, sugeriu. 

Depois indicou três passou para conviver com a dor crônica: 1) Mude o foco, enxergue o que é importante na vida; 2) 
Busque atividades que te deem prazer duradouro; não só obrigações; 3) Estabeleça um prazo para melhorar sua condição 
de saúde, para ficar bem consigo mesmo. Dê um basta.

O “Grupo Viva Bem sem Dor”, para Laís, é um encontro que “traz desconforto” e “isso é bom porque faz sair do lugar, 
assumir uma postura diferente não com os outros, mas consigo mesmo”. 

O assunto terá continuidade nos próximos eventos do grupo nos dias 19/5 (com nutricionista) e 24/5 (com fisioterapeuta). 
Os encontros fazem parte de um cronograma de ações definido após diagnóstico da saúde de magistrados e servidores 
realizado em 2015.

Palestra do “Grupo Viva Bem sem Dor” alerta sobre a impor-
tância de ouvir a si mesmo e estabelecer prazo para mudar 

A importância de se ouvir
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Não haverá expediente 
no dia 27/05/2016, na 
Justiça Federal do ES. 
Os prazos que 
vencerem na data 
serão prorrogados 
para o 1º dia útil 
subsequente.   

 

Veja no www.jfes.jus.br a portaria Nº 
TRF2-PTP-2016/00226 de 11 de 
maio de 2016 e o plantão judicial. 
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A biblioteca da Justiça Federal acaba de disponibilizar19 novos títulos para consultas. Confira:

ARAUJO, Barbara Almeida de. A posse dos bens públicos. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 150 p. Inclui bibliografia. ISBN 978-85-309-2314-3.

BITTENCOURT, Sidney. Comentários à lei anticorrupção: lei 12.846/2013. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015. 250 p. Inclui bibliografia. ISBN 978-85-203-6297-6.

BRITO, Auriney. Direito penal informático. São Paulo: Saraiva, 2013. 189 p. 21 cm. Inclui bibliografia. ISBN 978-85-02-20941-1.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo: referências comparativas com o novo CPC. 29. ed. São Paulo: 

Atlas, 2015.  1311 p. Inclui bibliografia. ISBN 978-85-97-00180-8.

CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a lei anticorrupção das pessoas jurídicas: lei 12.846/2013. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. 431 p. Inclui bibliografia. ISBN 978-85203-5888-7.

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. 18. ed. rev., atual. e ampl. conforme a legis-

lação em vigor até julho de 2015. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 1437. Inclui bibliografia. ISBN 978-85-309-6599-0.

COUTINHO, Alessandro Dantas; RODOR, Ronald Krüger. Manual de direito administrativo: volume único. Rio de Janeiro; São Paulo: 

Forense: Método, 2015. 1103 p. Inclui bibliografia. ISBN 978-85-309-6131-2.

FACHIN, Zulmar. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 672 p. Inclui bibliografia. ISBN 978-

85-309-5694-3.

GARCIA, Emerson. Ministério Público: organização, atribuições e regime jurídico. 5. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015. 

971 p. Inclui bibliografia, notas explicativas, bibliográficas e índice. ISBN 978-85-02-62363-7. 

LENZA, Pedro. Direito constitucional: esquematizado. 19. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015. 1560 p. (Esquematizado). 

Inclui bibliografia. ISBN 978-85-02-62751-2. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 11. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 1222. Inclui bibliografia. 

ISBN 978-85-309-5852-7. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 12. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Forense, 2015. 1042 

p. Inclui bibliografia. ISBN 978-85-309-5850-3.

OSÓRIO, Fábio Medina. Direito administrativo sancionador. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 477 p. ISBN 

978-85-203-6500-7.

PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres; DOTTI, Marinês Restelatto. Comentários ao RDC integrado ao sistema brasileiro de licitações e con-

tratações públicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2015. 1160 p. Inclui bibliografia. ISBN 978-85-7147-904-3.

ROCHA, Daniel Machado da. Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social: Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991. 13. ed. 

rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2015. xxx, 719. Inclui bibliografia, notas explicativas e bibliográficas. ISBN 978-85-224-9872-7. 

SANTOS, José Anacleto Abduch; BERTONCINI, Mateus Eduardo Siqueira Nunes; COSTODIO FILHO, Ubirajara. Comentários à lei 12.846/2013: 

lei anticorrupção. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 367 p. Inclui bibliografia. ISBN 978-85-203-6392-8.

SOUZA, Jorge Munhós de; QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de (Org.). Lei anticorrupção. Colaboração de André Pimentel Filho. Salvador: 

JusPODIVM, 2015. 351 p. ISBN 854420187-3.

STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídica. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 974 p. Inclui bibliografia. 

ISBN 978-85-203-5296-0.

A biblioteca fica no oitavo andar da sede da Justiça Federal (Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, Monte Belo, Vitória/ES).

Novos títulos para consultas na biblioteca da Justiça Federal
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Nesta segunda-feira, dia 09 de maio, o Centro 

Cultural Justiça Federal (CCJF) sediou a abertu-

ra da Assembleia Geral de Instalação do Comitê 

Permanente da América Latina para Prevenção 

do Crime (COPLAD), que consiste em um Progra-

ma do Instituto Latino-Americano da Organiza-

ção das Nações Unidas (ONU) para prevenção 

do Crime e Tratamento do Delinquente (ILANUD), 

com sede em São José, Costa Rica, composto por 

representantes dos 19 países da América Latina. 

A referida Sessão Solene, realizada pelo TRF2 e 

representada pelo diretor geral do CCJF, desembargador federal Guilherme Calmon, possui expressiva relevância no cenário latino-

-americano, pois marca o início dos trabalhos técnicos e científicos do Comitê para elaborar o Relatório Geral da América Latina para 

o 14º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Justiça Criminal, que a ONU realizará em 2020 em Tóquio, no Japão. 

Devido à relevância do evento, estiveram presentes diversas autoridades brasileiras e estrangeiras, como: a ministra Cármen Lúcia, vice-

-presidente do Supremo Tribunal Federal; o representante da Secretaria Geral da ONU, David Scharia; o professor Eugenio Raúl Zaffaroni, 

juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) e presidente do Comitê Permanente 

da América Latina para Prevenção do Crime; o desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro (TJRJ); entre outras.

A abertura foi realizada pela presidente da Sessão, ministra Cármen Lúcia, que abordou o sistema penitenciário brasileiro e a importância 

da integração entre o Executivo e o Judiciário a fim de aprimorá-lo. “A responsabilidade pela parte física e manutenção dos presídios é 

do Poder Executivo e a parte que determina quem vai ocupá-los é o Poder Judiciário, por isso é preciso diálogo entre esses poderes. O 

CNJ não se omitirá e tem sido o único órgão no Brasil que se preocupa em promover o aperfeiçoamento e a melhoria do sistema carce-

rário brasileiro”, defendeu a ministra, que finalizou seu discurso, afirmando que “não há respostas prontas para dar a esses problemas, 

mas existem homens e mulheres de boa vontade para pensar juntos nas soluções”, declarou.

Em seguida, o professor Eugenio Raúl Zaffaroni, em seu discurso, focou na questão dos Direitos Humanos, ressaltando a importância de 

se colocar em prática os seus princípios, além do seu caráter inerente às conquistas da América Latina. ”A luta pelos direitos humanos 

na América Latina tem quase 500 anos, acompanhando a independência dos países latino-americanos”, afirmou. No entanto, pontuou 

que a base patriarcal da sociedade estimula a violência interfamiliar: “Vivemos tempos difíceis em que não podemos nos calar, é preciso 

planejar e agir”, afirmou em seu pronunciamento. 

Já Elias Carranza, chanceler do Comitê da América Latina e diretor geral do ILANUD, falou sobre a aprovação da Agenda 2030 da ONU, 

defendendo que “esta Agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Assim, todos os países e 

todas as partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, irão implementá-lo”. Estamos determinados - continuou - “a tomar as 

medidas ousadas e transformadoras que são, urgentemente, necessárias para direcionar o mundo a um caminho sustentável e resilien-

te”. Por fim, o chanceler expôs os objetivos de desenvolvimento sustentável e as metas do Plano, demonstrando a escala e a ambição 

TRF2 e CCJF participam de abertura da assembleia geral de 
instalação de comitê da ONU sobre prevenção do crime*

NOTÍCIAS DO TRF2

 Raúl Zaffaroni, Guilherme Calmon, Luiz Fernando Ribeiro, Cármen Lúcia, Elias Carranza e David Scharia
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O presidente do TJRJ, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, 

discorreu sobre a questão da criminalidade, em nível mundial, citando a 

questão dos refugiados que vem afetando à Europa. Ainda, ressaltou que 

a corrupção também é uma forma de criminalidade, uma vez que “atenta 

gravemente contra os direitos humanos fundamentais, prejudicando as 

verbas da educação, segurança e saúde”. 

Em seguida, foi a vez do desembargador federal do TRF2 Guilherme Cal-

mon, que iniciou seu discurso agradecendo aos participantes do evento: 

“O CCJF e o TRF2 se sentem muito honrados com a escolha do nosso 

prédio, que foi sede do STF até 1960, presenciando julgamentos céle-

bres”. Calmon, também enfatizou a relevância do evento, na medida em 

que “esta Assembleia tem a perspectiva de pensar o futuro no âmbito da 

prevenção ao crime”, ressaltou. 

Guilherme Calmon discorreu, também, sobre o posicionamento do Judiciário no tratamento desse tema, lembrando que “O CNJ criou 

uma comissão permanente no tema de cooperação jurídica e judiciária no âmbito internacional. E a busca de informação é que vai per-

mitir o intercâmbio de boas experiências no âmbito da América Latina”, declarou. Por fim, o magistrado apontou os avanços legislativos 

obtidos através do Novo Código de Processo Civil, com artigos que tratam, especificamenmte, da cooperação internacional.

Em seguida, foi apresentado um vídeo com o pronunciamento de Jean Paul Laborde – assistente do secretário geral da ONU Ban Ki-

-Moon -, que falou sobre o avanço do terrorismo e os esforços em combatê-lo, além da importância da prevenção ao crime. 

Já o representante da Secretaria Geral da ONU, David Scharia, que também coordena o Programa de Justiça Criminal, Segurança e Ações 

contra o Terrorismo do Conselho de Segurança da ONU, discursou sobre a Promoção da Segurança e os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável do Milênio. 

Encerrando o evento, a ministra Cármen Lúcia, ratificou a importância dessa Assembleia Geral para o comprometimento das Nações 

por uma política promotora da paz: “A ideia central deste evento é que estamos aqui para encontrar formas de promover a paz, em vez 

de só combatermos a violência. Uma forma cooperativa, executiva, que não fique só na retórica, mas que tenha atividades concretas”, 

afirmou. 

Ao longo dos dias 09 e 10 de maio, as sessões do COPLAD terão continuidade no Rio de Janeiro, no Hotel Rio Othon Palace, com o 

objetivo de analisar e selecionar o enfoque do tema específico do Relatório Geral, conforme as estratégias de atuação da ONU e da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) na América Latina. 
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Desembargador federal do TRF2 Guilherme Calmon

Comitê Permanente da América Latina para Prevenção de Crime – COPLAD 

Esse Programa oficial foi implantado em 9 de abril de 2014, inspirado na atuação do Instituto da Organização das Nações 
Unidas (ONU) para a Prevenção e o Controle do Crime na Europa (HEUNI) que tem sede em Helsinki, Finlândia. Os propó-
sitos do Comitê Permanente da América Latina para a Prevenção do Crime envolvem as seguintes atividades: 

A) A investigação contínua sobre o impacto da violência e da criminalidade em âmbito nacional e transnacional na Amé-
rica Latina e Caribe; 

B) Aprimoramento dos sistemas de polícia e de Justiça Criminal;
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Sendo a União responsável pela inclusão ou exclusão de descontos na folha de pagamento dos servidores públicos 
federais, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) determinou que seja ela também a responsável por limitar as 
consignações facultativas descontadas no contracheque de W.V.S., autor deste processo, no limite máximo de 30% de sua 
remuneração. Tal decisão foi fundamentada no artigo 8º do Decreto 6.386, de 29/02/2008 que regulamenta o artigo 45 
da Lei 8.112/90. 

Segundo a relatora do processo no TRF2, desembargadora federal Vera Lúcia Lima, “verifica-se que tal limitação não vem 
sendo observada pela Administração, o que demanda a intervenção do Judiciário a fim de que seja respeitada a margem

Se um candidato aprovado em concurso de nível médio, ao ser convocado para apresentar os documentos indispensáveis 
à nomeação, ao invés de entregar o título de técnico, apresenta diploma em nível superior, as exigências do edital devem 
ser consideradas satisfeitas. Com base nesse entendimento, a Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região determinou que o Instituto Nacional do Câncer – INCA reserve uma vaga para M.V.L., relativa ao cargo de 
Técnico em Radioterapia, prevista no quadro de vagas do concurso regido pelo Edital 04/2014.

O autor do processo procurou a Justiça Federal após participar do concurso realizado pelo INCA, para o cargo de Técnico 
em Radioterapia, nível médio, tendo sido aprovado em 1º lugar. No entanto, ao se apresentar junto à Coordenação de 
Recursos Humanos com os documentos necessários à posse, foi informado que não poderia assumir o cargo por não 
possuir Curso Técnico em Radiologia, exigido no Edital. Em vez disso, apresentou Diploma de Graduação em Tecnólogo 
e de Especialização em Radioterapia. Além da Declaração de Registro de inscrição no Conselho Regional de Técnicos em 
Radiologia da 4ª Região e Cédula de Identidade Profissional como Técnico em Radiologia.

No TRF2, o relator do processo, desembargador federal Guilherme Calmon, considerou que o fato de o autor possui 
formação superior na área exigida pelo INCA representa um plus às exigências editalícias, sendo certo que a formação 
superior agrega valor ao nível técnico ou médio profissionalizante, não sendo algo indesejado. “A admissibilidade de um 
candidato detentor de conhecimento em grau mais elevado do que o exigido para o cargo no qual foi aprovado, mediante 
concurso, somente traz benefícios à Administração Pública, que terá um servidor mais qualificado em seus quadros”, 
concluiu o magistrado. Proc.: 0010790-26.2015.4.02.0000.

*Fonte: Acoi/TRF2

C) Colaborar com as estratégias dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, a Agenda da Assembleia Geral 
da ONU para o período de 2015 a 2030, o qual busca a superação das formas de exclusão, discriminação, preconceito, 
desigualdade e intolerância que alimentam sentimentos de medo e vulnerabilidade no mundo globalizado. 

*Fonte: Acoi/TRF2

Criar e regulamentar empréstimos consignados são 
responsabilidades da União*

Formação em curso superior extrapola exigência de edital 
para nível médio*



consignável de 30% da remuneração do autor”. 

No decorrer do processo, a União chegou a alegar que as instituições bancárias credoras (Banco Safra e BB Financeira), 
neste caso, deveriam figurar como rés no processo, considerando que a suspensão dos descontos acarretará prejuízos 
para estas entidades. Entretanto, não teve êxito em suas alegações, uma vez que a magistrada entendeu que a criação e 
regulamentação deste tipo de empréstimo são da titularidade da própria União.

“Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva oposta pela União, já que a mesma é responsável pela inclusão ou 
exclusão de descontos em folha de pagamento de servidores públicos federais, salvo no que diz respeito à discussão do 
contrato em si, bem como de suas cláusulas, posto que firmado entre o servidor e a instituição financeira”, concluiu a 
relatora.

Proc.: 0027743-98.2009.4.02.5101.

*Fonte: Acoi/TRF2
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Nas operações de aquisição da casa própria por meio do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o comprador 
não pode, de forma alguma, já ser proprietário de imóvel no mesmo município onde está localizado aquele que será 
financiado. Com base nesse entendimento, a 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) 
confirmou, por unanimidade, a decisão da 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro que condenou M.O.S. a devolver o valor do 
FGTS liberado para a compra de um imóvel, uma vez que a operação foi cancelada por falsidade nas declarações.  

A Caixa Econômica Federal (CEF) firmou um contrato habitacional com M.O.S. para a aquisição de um imóvel no bairro 
da Glória, na cidade do Rio de Janeiro e ficou combinado que o pagamento seria feito por 
meio de levantamento do FGTS do comprador, desde que fossem atendidas as condições 
previstas no artigo 20, § 17, da Lei 8.036/90. Do contrário, a operação poderia ser cancela-
da, com a necessidade de restituição do valor liberado.

Acontece que, após firmado o contrato, a CEF verificou que o comprador já era proprietário 
de um imóvel localizado em Vargem Pequena, na cidade do Rio de Janeiro, e promoveu en-
tão o cancelamento da venda e a recomposição da conta vinculada do FGTS. Mas, quando entrou em contato com M.O.S. 
para que o valor liberado fosse restituído, não obteve sucesso. Foi quando a ação de cobrança foi ajuizada. 

No processo, o pretenso comprador admite ser proprietário de outro imóvel, fato impeditivo de saque do FGTS. “A norma 
do art. 20, §17, da Lei 8.036/90 é clara no sentido de que, para a operação de aquisição de moradia própria através do 
FGTS, após a data de 25/06/1998, o adquirente não pode, de forma alguma, ser proprietário de outro imóvel no Município 
em que resida”, destacou o desembargador federal Aluisio Mendes, relator do processo no TRF2.

O réu ainda tentou alegar que, em hipóteses excepcionais, o FGTS também pode ser liberado. Entretanto, para o ma-
gistrado, esse não era o caso. “Ficou evidente, assim, que o saldo da conta vinculada não poderia ter sido levantado, 
mostrando-se legítimo o cancelamento da operação de empréstimo, a reconstituição da conta vinculada do FGTS e o 
ressarcimento do saque realizado”, concluiu o relator. Proc.: 0024671-93.2015.4.02.5101.*Fonte: Acoi/TRF2

TRF2 confirma: quem já possui imóvel não pode comprar o 
segundo com recursos do FGTS* 
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Na manhã desta quarta-feira, dia 11/05, um grupo de 15 jovens, entre 15 e 19 anos, tiveram a oportunidade de conhecer 

um pouco do funcionamento do TRF2. O grupo pertence à Rede de Adolescentes Promotores de Saúde – RAP do Comple-

xo do Alemão, também conhecida como “RAP da Saúde”, e estudam em escolas da comunidade. A visita foi organizada 

pelo supervisor do Centro de Atendimento Itinerante da Justiça Federal (CAIJF) da 2ª Região, juiz federal Vladimir Vitovsky, 

com o apoio da Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial (AREP).

Inicialmente, os estudantes assistiram a uma palestra ministrada pelo juiz federal Vladimir Vitovsky, no Auditório do Tri-

bunal. Na ocasião, o magistrado falou sobre a estrutura da Justiça Federal, diferenciando-a, por competência, da Justiça 

Estadual e das justiças especializadas. Ele explicou como a Justiça Federal se divide, e discorreu acerca do conceito de 

“julgar”, como sendo a função típica do Poder Judiciário. 

Em seguida, os alunos conheceram o Plenário do TRF2 e a Galeria de Retratos. O grupo também participou de uma visita 

guiada à Biblioteca, onde foi recepcionado pelo desembargador federal aposentado Paulo Barata, pela diretora da Secre-

taria de Documentação, Informação e Memória (SED), Lenora Schwaitzer, e pela diretora da Divisão de Biblioteca (DIBLI), 

Débora Cordeiro. Inicialmente, Débora apresentou a equipe de trabalho da Biblioteca e mostrou as dependências do setor. 

A servidora ressaltou que a DIBLI é a primeira Biblioteca Jurídica do país a oferecer um espaço totalmente acessível a 

pessoas com deficiência e atualmente a unidade possui cerca de 40.000 mil volumes em seu acervo. 

Adolescentes do Complexo do Alemão visitam o TRF2*

Adolescentes do “RAP da Saúde” e Vladimir Vitovsky (centro) no Auditório do TRF2
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Fazer a diferença em sua comunidade, contribuindo para a promoção da saúde e da cidadania no seu território. O trabalho do 
“RAP da Saúde” tem como princípio a valorização das diversidades relacionadas às questões de gênero, raça/cor/etnia, orienta-
ção sexual e juventudes com deficiências. As atividades abordam temas como direitos das crianças e dos adolescentes com ou 
sem deficiências; protagonismo juvenil; questões de gênero, raça e etnia; prevenção das violências, DST/Aids, dengue, tuberculo-
se e tabagismo; promoção da alimentação saudável, do aleitamento materno e da saúde bucal, dentre outros. 

A equipe do “RAP da Saúde” é composta por adolescentes multiplicadores, que participam de processos políticos, culturais e 
educativos e disseminam informações sobre saúde em unidades de saúde, escolas, comunidades, e complexos esportivos; jovens 
dinamizadores, com experiência em promoção da saúde e participação política e social, que apoiam as ações dos adolescentes 
multiplicadores; e facilitadores locais, que organizam encontros coletivos, oficinas e outras atividades, de forma a fortalecer o 
aprendizado dos adolescentes, estimular a troca de conhecimentos e mobilizar a comunidade para o envolvimento em ações 
sociais. 

O “RAP da Saúde” é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-RJ), desenvolvida por meio de 
convênio com o Centro de Promoção da Saúde (CEDAPS). *Fonte: Acoi/TRF2 

Protagonismo juvenil e promoção da saúde 

Já a diretora Lenora falou sobre a atual 

organização e competência da Justiça 

Federal, dando exemplos de questões 

do dia a dia, entre eles o Fundo de Ga-

rantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 

Propriedade Intelectual. Além disso, ela 

discorreu sobre as atribuições do TRF2. 

O desembargador Paulo Barata, em sua 

fala, contou a história da criação dos 

TRFs, pela Constituição de 1988, como 

instância recursal da Justiça Federal, em substituição ao extinto Tribunal Federal de Recursos, que ficava em Brasília. Ele 

também falou um pouco sobre sua trajetória profissional até se tornar desembargador federal do TRF2 em 1989, fazendo 

parte da primeira composição da Corte. Paula Barata, ainda, falou sobre a função do magistrado no cenário jurisdicional 

e acrescentou que “prestar jurisdição não é apenas julgar, mas, sim, julgar com independência e competência”. Ademais, 

o desembargador afirmou que “a iniciativa dessa visita é brilhante. O Tribunal é um local onde a cidadania é exercida e os 

conflitos são resolvidos pacificamente, quando o órgão é acionado em razão da violação de um direito da 

pessoa”. Por fim, o magistrado acrescentou que os estudantes presentes, bem como a sociedade em geral, “devem con-

fiar no Judiciário, pois ele tem condições de dar uma resposta, que vem através da prestação jurisdicional”.

Encerrando a visita, os jovens tiveram a oportunidade de participar de uma audiência simulada com o juiz federal Vladimir 

Vitovsky, na Sala de Sessões da 4ª Turma Especializada. 

Estudantes na Biblioteca, com a presença de Lenora Schwaitzer, Paulo Barata e Vladimir Vitovsky
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O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou, 
nesta terça-feira (10/5), dois produtos destina-
dos a facilitar o trabalho de captura e armaze-
namento de atos processuais em áudio e vídeo, 
em especial depoimentos e interrogatórios. Os 
sistemas entrarão em funcionamento com a 
aprovação de alterações na Resolução CNJ n. 
105/2010. Ambas as ferramentas já estão pron-
tas e entrarão em fase de testes com um grupo 
de magistrados nos próximos 30 dias, antes de 
chegarem a todos os interessados. 
Além de permitir a gravação de depoimentos, 
interrogatórios e inquirição de testemunhas por 
meio do sistema Audiência Digital, as alterações na Resolução CNj n. 105 permitiram que o CNJ criasse um sistema 
próprio de repositório de mídias para armazenamento de documentos de som e imagem para o sistema Processo Ju-
dicial Eletrônico (PJe), inclusive os decorrentes da instrução do processo. Esses conteúdos serão publicados em portal 
próprio na internet para acesso por magistrados e outras partes interessadas no processo: trata-se do PJe Mídias. 
Ao lançar os produtos no início da 231ª Sessão Plenária, o presidente do CNJ, ministro Ricardo Lewandowski, destacou 
que a Audiência Digital e o PJe Mídias atendem às diretrizes da atual gestão para priorização do primeiro grau de ju-
risdição e para a modernização tecnológica dos tribunais. Ele lembrou que as ferramentas têm capacidade de impactar 
positivamente o trabalho dos magistrados brasileiros e serão distribuídas gratuitamente pelo CNJ. 
Acesso rápido - Segundo o gerente executivo do PJe, juiz auxiliar da presidência do CNJ Bráulio Gusmão, o sistema 
de gravação vai permitir a otimização das audiências com qualidade da prova oral e transparência, além de valorizar 
o primeiro grau de jurisdição e reduzir o custo para tribunais com soluções contratadas. Para o relator do processo de 
alteração da Resolução n. 105, conselheiro Carlos Eduardo Dias, “o diferencial do sistema é a possibilidade e marca-
ção dos trechos dos vídeos, permitindo o acesso rápido ao conteúdo que interessa, sem que seja necessário assistir a 
todo o conteúdo”. 
O novo texto da Resolução CNJ n. 105 determina que os documentos digitais inseridos no Repositório Nacional de 
Mídias para o PJe serão considerados peças integrantes dos autos e devem observar numeração única (Resolução CNJ 
n. 65/2008), localizador padrão permanente de acesso ao conteúdo na internet (URL), e requisitos de autenticidade, 
integridade, temporalidade, não repúdio, conservação, além de confidencialidade quando houver segredo de justiça 
(artigo 195 do Código de Processo Civil). 
As novidades atendem ao Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de as audiências serem integralmente 
gravadas em imagem e em áudio, desde que assegurado o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores (parágrafo 
5, artigo 367), e dá cumprimento à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judici-
ário (Resolução n. 211/2015), que prevê entre os requisitos mínimos de nivelamento de infraestrutura a existência de 
solução de gravação audiovisual de audiências. *Deborah Zampier Agência CNJ de Notícias

NOTÍCIAS DO CNJ

CNJ lança sistemas para gravação e armazenamento de 
audiências*
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