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Há cinco anos o Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos (Cescon) une esforços para solu-

cionar, através da conciliação, o maior número 

processos,  conforme orientado pela Resolu-

ção n. 125/2010, do CNJ, que instituiu a Po-

lítica Judiciária Nacional de tratamento ade-

quado dos conflitos de interesses no âmbito 

do Poder Judiciário.

Criado na Justiça Federal do Espírito Santo 

em 17 de junho de 2011, na gestão do juiz 

federal Fernando Cesar Baptista de Mattos na 

direção do foro e sob a coordenação da juíza 

federal Cristiane Conde Chmatalik (atual vice-

-diretora), o Cescon atuou inicialmente com 

mutirões de conciliação em processos que tramitavam nas varas federais, envolvendo a Caixa Econômica Federal, o Sistema Finan-

ceiro da Habitação, Gratificação de Desempenho dos servidores públicos, o INSS e os Correios. 

De lá para cá, o Centro vem expandindo cada vez mais seus trabalhos. Em 2014 começou a atuar também com conciliações pré-

-processuais, evitando a entrada de inúmeros novos processos na Justiça Federal. Realizadas em princípio apenas em Vitória, as 

audiências pré-processuais foram expandidas este ano para as Subseções Judiciárias do interior, por meio de portaria editada pelo 

atual diretor do foro, juiz federal José Eduardo do Nascimento, que instituiu as conciliações por videoconferência. 

As audiências pré-processuais com a Caixa acontecem toda sexta-feira, na capital e na Serra, e toda segunda-feira por videoconfe-

rência com as varas federais do interior. Já as audiências dos Correios ocorrem na última semana de cada mês.

Em maio de 2016, o Centro também passou participar inclusive das audiências prévias de conciliação, em cumprimento ao novo Có-

digo de Processo Civil (CPC). Instituído pela Lei nº 13.105/15, que entrou em vigor em março deste ano, o novo CPC torna obrigató-

ria a designação de audiência de conciliação ou de mediação pelo juiz, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for 

o caso de improcedência liminar do pedido. O Centro acompanha as audiências das varas federais cíveis da capital toda quarta-feira.

Números

Nesses cinco anos de funcionamento, o Centro de Solução de Conflitos realizou na Justiça Federal capixaba um total de 5.010 audi-

ências, obtendo 3.480 acordos, o que corresponde a cerca de 70% de êxito em acordos com a conciliação.

Deste total, foram 3.709 audiências processuais (em que os processos já estavam distribuídos nas varas) e 1401 pré-processuais 

(casos em que a distribuição é dirigida diretamente ao Cescon, onde se busca a solução dos conflitos com o auxílio de conciliadores).

Foram obtidos 2392 acordos nos processos em trâmite e 1088 questões que, pacificadas, deixaram de virar processos.

Justiça Federal comemora cinco anos do Centro de Solução 
de Conflitos e 3.480 acordos firmados no ES
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Novo paradigma

Para a juíza federal Cristiane Chmatalik (foto), “o Cescon teve nesses cinco anos uma atuação funda-

mental, principalmente para os Juizados Especiais Federais, na medida em que as inúmeras conciliações 

realizadas resultaram numa redução considerável de feitos, que sem o Cescon jamais teria ocorrido. 

Além disso, após as conciliações do tipo ‘pré-processual’ adotamos um novo paradigma de conciliações 

e mediações e expandimos para outros juizados do interior, o que vem sendo um sucesso também”. 

A magistrada destaca ainda que “o Movimento Nacional pela Conciliação é uma realidade concreta, 

legal e obrigatória no sistema da Justiça. Um caminho sem volta.” Considera contudo que, infelizmente, 

o Cescon ainda não possui estrutura de pessoal suficiente para abarcar toda a demanda da Seção Judi-

ciária do ES, o que, na opinião dela, “somente ocorrerá quando o Centro contar com uma estrutura de 

vara, com 10 a 14 servidores”. 

Hoje o Cescon conta apenas com três servidoras - Maristher de Souza L. Siqueira na supervisão, Anadélia V. Souza e Rosimeri Rocha 

Costa - e uma estagiária de nível médio, Núbia Alves Batista. Mas também atuam nas audiências servidores das varas federais trei-

nados pelo Curso de Formação de Conciliadores oferecido, regularmente, na Seção Judiciária. 

Para atual coordenador, centros de conciliação 
são locais onde se exerce a cidadania
“Sempre fui entusiasta dos métodos de solução consensual de conflitos, então esse 

contato direto com o Cescon tem sido uma ótima experiência, especialmente consi-

derando o advento do novo CPC, que, em prestígio à autonomia da vontade, reforça 

e reafirma a política judiciária de estímulo à autocomposição inaugurada pelo CNJ”, 

declara o atual coordenador do Centro, juiz federal Marcelo da Rocha Rosado.  

A ideia de que a solução consensual deve ser estimulada, apoiada e difundida – para o magistrado - é diretriz normativa a ser 

adotada por todos os profissionais da área jurídica, “o que certamente demanda uma mudança de cultura na prática forense, 

até pela tradicional formação dos profissionais da área jurídica, que é voltada ao embate e ao litígio”.  

Na opinião de Marcelo Rosado, os resultados apresentados pelo Cescon apontam haver grande adesão à conciliação por parte 

dos cidadãos e, assim, mostram que a resolução de disputas através de métodos consensuais é uma via eficiente, racional e 

democrática para a pacificação das relações sociais, legitimando-se como mais uma forma de acesso à justiça. “Nesse contexto, 

revela-se a importância dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, a quem compete a realização ou gestão 

das sessões e audiências de conciliação e mediação, e assim, devem ser reconhecidos e valorizados como locais de exercício de 

cidadania”, observa o coordenador. “No caso do nosso Cescon, é importante enaltecer também o trabalho das servidoras lá lo-

tadas, sem cuja dedicação os resultados certamente não seriam tão expressivos, até porque o trabalho no Centro não se resume 

às sessões, mas também engloba uma série de atos de organização e preparação que muitas vezes não têm tanta visibilidade”, 

reconhece.
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Desafios  - O juiz federal chama atenção, no entanto, que há, na Justiça Federal, uma situação peculiar a trazer desafios para 

a implementação efetiva da política de conciliação, uma vez que as causas sempre envolvem interesses de algum ente público. 

“Assim, ainda há resistência e ressalvas quanto aos métodos consensuais, seja pela persistência, em alguns casos, de uma ideia 

vetusta de que o interesse do ente público é indisponível e, portanto, não admite autocomposição, seja pela própria ausência de 

política institucional de conciliação por parte dos órgãos de representação dos entes públicos, o que tem levado alguns procura-

dores a se ressentirem da ausência de apoio material, normativo e funcional para que possam, com racionalidade e segurança, 

discutir e propor soluções consensuais”, explica. 

De toda forma, Marcelo Rosado destaca que “alguns entes públicos, como a Caixa Econômica Federal e a Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos, ao menos no ES, estão bem alinhados com a ideia da pacificação pela via consensual, de modo que 

têm participado de maneira ativa das conciliações, com ótimos resultados para todos os envolvidos - as partes e o próprio Poder 

Judiciário”. 

Importante mencionar, também, na opinião do magistrado, que há numerosos casos de experiências bem-sucedidas de concilia-

ção e mediação na Justiça Federal em âmbito nacional, não apenas em casos envolvendo discussões contratuais, danos morais, 

questões de saúde e conflitos previdenciários, mas também em questões sensíveis envolvendo grande número de pessoas ou 

interessados, como desapropriação em massa, disputas de terra e conflitos interétnicos, questões ambientais, dentre outras. 

“Trata-se, enfim, de um caminho ainda pendente de consolidação, mas as perspectivas são boas, não apenas pela exortação 

normativa emanada da legislação, mas sobretudo pelas inequívocas vantagens que a via consensual confere a todos os atores 

envolvidos em conflitos jurídicos”, opina. 

Parceria

Coordenado atualmente pelo juiz federal Marcelo Rosado, com o apoio do juiz federal Rodrigo Reiff Botelho, o Centro de 

Solução de Conflitos da JFES trabalha em parceria com as varas federais, com os órgãos que se dispõem a aderir à conciliação 

para resolver seus conflitos, e com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos da 2ª Região, que 

tem como diretor o desembargador federal José Ferreira Neves Neto e a juíza federal em auxílio, Aline Alves de Melo Miranda 

Araújo.

Semana Nacional

Visando dar continuidade aos trabalhos traçados pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Cescon agora se prepara para a 

Semana Nacional da Conciliação de 2016, que será realizada entre os dias 21 e 25 de novembro. Será a 11ª edição da mo-

bilização nacional promovida anualmente pelo Poder Judiciário para buscar soluções adequadas aos conflitos apresentados 

à Justiça. 

De acordo com Maristher Siqueira, a Justiça Federal vai selecionar os processos que tenham viabilidade de acordo e intimar 

as partes para participar da Semana Nacional. “O cidadão ou instituição que tiver interesse em participar deve procurar o 

Cescon, com antecedência, para que seja verificada a possibilidade de incluir seu processo no mutirão, enviando e-mail para 

conciliar@jfes.jus.br”, explica a supervisora. Participe!



Termina na próxima terça-feira, 30/8, o prazo para responder à pes-

quisa “Governança Participativa”, elaborada pelo Conselho da Jus-

tiça Federal, visando entender como os objetivos e estratégias da 

Justiça Federal são percebidos e quais devem ser as prioridades para 

2017. A pesquisa tem como público cidadãos, advogados, magistra-

dos e servidores. 

Para incentivar a participação do público capixaba, a Justiça Federal 

do Espírito Santo disponibilizou em sua página na internet (www.jfes.

jus.br) banner com link para os questionários.

Resultados parciais

De acordo com o CJF, os resultados parciais da pesquisa demonstram que o canal aberto para coleta de opiniões foi muito 

bem recebido: na primeira semana, a pesquisa já conta com quase 5.000 respondentes. Os dados já indicam que a grande 

maioria apoia a adoção de metas para a melhoria do desempenho do Judiciário. Outro aspecto identificado é que os temas 

apontados como prioritários coincidem com as metas já definidas, porém, há a indicação de, pelo menos, dois novos assuntos 

relevantes a serem incluídos no novo ciclo estratégico. 

Adesão de advogados ainda é pequena

As opiniões já coletadas revelam que a pesquisa foi extremamente representativa em todas as regiões geográficas do País. 

Porém, em relação ao público-alvo, ainda é esperada a participação mais efetiva dos advogados. Com adesão ainda pequena, 

se comparada aos demais grupos, a opinião dos advogados é considerada muito importante, uma vez que uma das questões 

da pesquisa trata da visão deste segmento quanto ao primeiro grau, mais especificamente em relação aos juizados especiais 

federais (JEFs), segundo Ivan Bonifácio, secretario de Estratégia e Governança do CJF e coordenador da pesquisa. “Esperamos 

que até o dia 30 de agosto haja aumento da participação dos advogados, para que tenhamos uma avaliação bem consistente 

da opinião desse segmento importante da destinação dos serviços da Justiça”, disse ele. 

Além das perguntas fechadas, a pesquisa de opinião traz a possibilidade de inclusão de sugestões, críticas e comentários 

sobre os temas apresentados, tornando-se um valioso instrumento para a compreensão das expectativas dos públicos externo 

e interno da Justiça Federal. Dentre as contribuições, já puderam ser destacadas a crítica sobre o tempo de tramitação dos 

processos e a necessidade de ampliação da divulgação dos dados estatísticos e das ações da Justiça Federal. 

Participe você também! NCS, com informações do CJF

“Governança Participativa”: prazo para responder pesquisa 
termina na terça-feira, 30/8
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A Justiça Federal recebeu nesta quarta-feira, 24, em sua sede, 

em Vitória, cerca de 30 estudantes de Direito da Universidade 

Vila Velha (UVV), acompanhados pelo professor Victor Conte 

André, do Núcleo de Prática Jurídica da universidade. 

Os alunos foram recebidos no auditório pelo juiz federal Ronald 

Krüger Rodor, titular da 3ª Vara Federal de Execução Fiscal e 

autor do livro “Me¬mória Institucional da Seção Judiciária do Espírito Santo”. 

O magistrado falou sobre a história da Seção Judiciária, a competência da Justiça Federal, suas particularidades em relação 

às demais instituições judiciárias, o papel do diretor do foro, dentre outras informações inerentes ao órgão. Ao final, sorteou 

dois exemplares de seu livro. Saíram ganhadoras as alunas: Clara de Souza Rocha e Mariana Andrade Carvalho.

Em seguida a turma foi conduzida até o 2º Juizado Especial Federal, onde foi recebida pela diretora de secretaria Neidy Apa-

recida Emerick Torrezani, que apresentou aos alunos informações sobre os processos recebidos pelo Juizado e, com o auxílio 

do servidor Thiagus Coelho Freitas, mostrou a eles como era o processo físico e como é hoje, totalmente eletrônico.

O próximo setor a ser visitado foi a biblioteca, no oitavo andar da sede. Lá o servidor Enyldo Carvalhinho Filho falou aos estu-

dantes sobre o acervo da Justiça Federal – “muito bom e atualizado”, acrescentando 

que o local funciona das 12 às 17 horas e que está aberto aos estudantes. Segundo 

Enyldo, a ideia é atender também estudantes de mestrado e doutorado e, para isso, a 

biblioteca pretende adquirir livros também em outros idiomas.

Dali os visitantes foram encaminhados ao terraço, para uma fotografia da turma com 

a baía de Vitória ao fundo. 

A visita faz parte do projeto “Justiça Federal, muito prazer”, que tem como objetivo aproximar cada vez mais a Justiça da 

sociedade. Agendamentos pelo e-mail ncs@jfes.jus.br.

Alunos da UVV visitam sede da Justiça Federal em Vitória 

A servidora Mônica da Silva Ramos, do 2º Juizado Especial Federal, tirou férias e 

participou como voluntária nos Jogos Olímpicos 2016, no Rio de Janeiro. “Difícil 

colocar em palavras o tamanho do meu encantamento”, revelou nossa colega, 

abordada pelo Núcleo de Comunicação Social e Relações Públicas (NCS). Mas 

ela encontrou as palavras e compartilhou conosco sua experiência. 

Veja a seguir. 

Estudantes fazem prova de estágio na Justiça Federal 

Servidora participa como voluntária 
na Olimpíada 2016 

Um total de 106 estudantes de Direito fizeram, 

nesta terça-feira, 23/8, no auditório da sede da 

Justiça Federal, prova da Escola da Magistratu-

ra Regional Federal da 2ª Região (Emarf) para 

estágio nas varas federais de Vitória. O resul-

tado provisório será divulgado até o dia 13/9.

O estágio na Justiça Federal oferece bolsa-au-

xílio de R$ 798,60 e auxílio-transporte de até 

R$ 107,80. A carga-horária é de quatro horas 

diárias, no horário vespertino (entre 12 e 19 

horas). O aluno deve cursar entre o 5º e o 9º 

período e possuir o coeficiente de rendimento 

maior ou igual a 6,0 (na faculdade).

Por meio do estágio, o estudante tem oportunidade de atuar junto a juiz federal, participar de audiências e sessões, ter proxi-

midade com as partes envolvidas nos processos, adquirir prática nas mais diversas matérias, elaborar minutos de despachos e 

decisões, lançar dados para envio de RPV (Requisitórios de Pequeno Valor), juntar petições e atender usuários.
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Fique atento aos processos seletivos divulgados periodicamente na página da 
Justiça Federal na internet (www.jfes.jus.br) e participe! 

 Para informações sobre estágio nos Juizados Especiais Federais, entre em contato com a Seção de Desenvolvimento 

de Pessoas e Estágio (Sedpe/NGP), pelo telefone (27) 3183-5047 ou e-mail: estagio@jfes.jus.br. Já para saber mais sobre 

estágio nas varas federais, fale com a Emarf-Núcleo Regional de Vitória, pelo (27) 3183-5187/ 5085 ou nucleoemarf.es@jfes.



Tive a oportunidade de participar como voluntária nas olimpíadas Rio 2016. 

Na verdade me dei essa oportunidade. 

Precisei me inscrever no programa de voluntariado, fazer treinamento, tirar férias, providenciar minha estadia em solo carioca, além 

de custear minha passagem e minha temporada no Rio, vez que aos voluntários era disponibilizado apenas os uniformes, uma ali-

mentação por dia e transporte na cidade do Rio. 

Mas aí vem a parte boa! Faria todo o esforço novamente! 

O trabalho foi muito, e foi intenso, mas a experiência foi incrível! 

Aos voluntários cabia a execução das mais diversas atividades, como recepcionar o público, vender ingressos, informar sobre os locais 

das competições, recepcionar e acompanhar autoridades e atletas, organizar a ordem de entrada dos atletas nas arenas, montar e 

administrar os locais de aquecimento dos atletas e os locais de competição, entre muitas e muitas outras atividades.

De fato acredito que sem a enorme força de trabalho do voluntariado, capacitada, disposta e muito feliz por estar ali, a Rio 2016 

não teria conseguido se concretizar. 

E posso afirmar, o tal do “espírito olímpico” existe mesmo! 

Aliás, acredito que quando “nossos séculos” virarem capítulo em livro de História, as Olimpíadas poderão ser citadas como único 

evento em que todos os povos se reuniam de forma genuinamente fraterna. 

E o Rio de Janeiro estava lá vivendo a sua plenitude! E olha que a plenitude da cidade maravilhosa não é pouca coisa! Foi grande, 

e muito emocionante!

Apesar da instabilidade política e econômica que atinge o país, era evidente o entusiasmo e o desejo de todos de que a Olimpíada 

efetivamente acontecesse com sucesso, e aconteceu! 

Posso resumir que fiquei muito feliz por ter vivido e ajudado a fazer história. Foi uma bela história. 

Começaram a ser plantadas, no dia 5/8, 44 árvores no estacionamento interno da sede da JFES. As mudas foram doadas pelo ser-

vidor Silvano Recla Ghidetti (2ª VF-Criminal), com alguns centímetros de altura. Elas foram cultivadas e hoje medem de 1m a 1,2m. 

São aroeiras, que gostam de muito sol e darão uma bela sombra para os veículos.

Árvores começam a ser plantadas no estacionamento da JFES 

Dez de agosto foi dia de matar a saudade de antigos colegas na Justiça Federal, em Vitória. O Núcleo de Gestão de Pessoas 

(NGP), por meio da Seção de Cadastro (Secad), realizou mais um encontro de Recadastramento Anual de Aposentados e Pensio-

nistas, exigido pela Lei 9.527/97. Obrigatoriedade que acaba se tornando um agradável reencontro!

A JF capixaba tem atualmente um total de 70 servidores aposentados e 14 pensionistas. 

Saiba o que diz a legislação

Art. 9º Os Ministérios da Administração Federal e Reforma do Estado e da Fazenda promoverão a atualização cadastral dos apo-

sentados e dos pensionistas da União, que recebam proventos e pensões à conta do Tesouro Nacional, constantes do Sistema 

Integrado de Administração de Pessoal - SIAPE.  (Vide Decreto nº 7.141, de 2010)

§ 1º A atualização cadastral dar-se-á anualmente e será sempre condição básica para a continuidade do recebimento do provento 

ou pensão. 

§ 2º Os aposentados e os pensionistas que não se apresentarem para fins de atualização dos dados cadastrais, até a data fixada 

para o seu término, terão o pagamento de seus benefícios suspensos a partir do mês subseqüente. 

§ 3º Admitir-se-á a realização da atualização cadastral mediante procuração, nos casos de moléstia grave, ausência ou impossi-

bilidade de locomoção do titular do benefício, devidamente comprovados. 

Art. 10. A aposentadoria ou pensão será paga diretamente aos seus titulares, ou aos seus representantes legalmente constituí-

dos, não se admitindo o recebimento por intermédio de conta corrente conjunta. 

Parágrafo único. As procurações poderão ser revalidadas por igual período, não superior a seis meses, mediante ato do dirigente 

de recursos humanos do órgão ou entidade a que estiver vinculado o benefício. 

Recadastramento de aposentados e pensionistas 
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Não haverá expediente 
no dia 09/09 (sexta-
feira) nos prédios da 
Justiça Federal 
localizados em Vitória. 
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-2016/00381 de 23 de agosto 
de 2016 e o plantão judicial. 



NOTÍCIAS DO CJF

A preocupação com a acessibilidade de pessoas com deficiência auditiva motivou o Conselho da Justiça Federal (CJF) a adotar 

o sistema VLibras para tradução de textos do site institucional para a língua brasileira de sinais. No cabeçalho do portal do 

CJF, há um link sobre o funcionamento do aplicativo, que está disponível para download em computadores, tablets e celulares.  

A língua brasileira de sinais, que conta com 11.124 sinais criados, ajuda a tornar computadores acessíveis a pessoas com 

deficiência auditiva sem capacidade para leitura. Dessa forma, o portal do CJF fica disponível a um grupo maior de pessoas, 

rompendo a limitação da palavra escrita. Isso porque pessoas surdas têm muita dificuldade para se comunicar na língua oral, 

por isso sistemas de adaptação são importantes ferramentas de integração. 

 

Como funciona 

Websites desenvolvidos no padrão estabelecido pelo Consórcio da Rede Mundial da Internet (W3C) são compatíveis com o 

VLibras. Ao baixar o aplicativo, o usuário terá uma tela para colar os textos do website e traduzi-los para a linguagem de 

sinais. Na página do VLibras há também um manual explicando o funcionamento da ferramenta, bem como o processo de 

instalação e desinstalação do aplicativo.  

O sistema é uma ferramenta aberta, de distribuição livre, elaborada pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão do Centro de Infor-

mática da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O sistema VLibras permite ainda ao usuário ensinar ou corrigir o sistema, 

aumentando o número de palavras traduzidas em sinais.

*Fonte: CJF

Portal do CJF adota VLibras como ferramenta de acessibilida-
de a pessoas com deficiência auditiva* 
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Em parceria com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), inciativa será lançada no próximo dia 30

 

Resgatar a memória da Justiça Federal por meio de histórias contadas por protagonistas do Poder Judiciário. Este é o objetivo 

do projeto Justiça Viva, de autoria do corregedor-geral da Justiça Federal, ministro Og Fernandes. O lançamento da iniciativa 

será realizado, no dia 30 de agosto, às 9h30, no auditório do Conselho da Justiça Federal (CJF), em Brasília.  

A iniciativa, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), pretende homenagear e fortalecer a história da Justiça Fede-

ral brasileira. Serão nove programas de entrevistas exibidos pela TV Justiça, que também se transformaram em livretos. Cada 

edição conta com uma personalidade relacionada à Justiça Federal - como ministros, desembargadores, corregedores, juízes 

federais e presidentes -, que será entrevistada por um jornalista, um historiador e um especialista em Direito.  

Ayres Brito, Gilson Dipp, Eliana Calmon, Nilson Naves e Sepúlveda Pertence são alguns dos protagonistas entrevistados pelo 

projeto. Com, no mínimo, mais de 30 anos dedicados à Justiça Federal, essas personalidades contam, por meio de relatos sob 

perspectiva pessoal e profissional, os caminhos percorridos, as mudanças e momentos marcantes, o convívio com grandes 

personagens que marcaram a história da Justiça no País e até curiosidades sobre o que há por trás da rotina e do trabalho 

desenvolvido por décadas no Poder Judiciário.  

Combate à corrupção, avanços do Código Penal, Comissão da Verdade, criação dos Tribunais Superiores, politização do Judi-

ciário e a fundação do STJ, antigo Tribunal Federal de Recursos, foram alguns dos temas abordados durante as entrevistas do 

projeto. 

*Fonte: CJF

O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou aos tribunais regionais federais (TRFs) os limites financeiros no valor de R$ 

403.086.870,19 relativos às requisições de pequeno valor (RPVs) autuadas em julho de 2016, para um total de 47.882 ações, 

com 51.815 pessoas beneficiadas. 

Do total geral, R$ 315.482.570,94 correspondem a matérias previdenciárias e assistenciais – revisões de aposentadorias, 

pensões e outros benefícios, que somam 31.211 ações, com 33.525 pessoas beneficiadas.  

O Conselho esclarece ainda que cabe aos TRFs, segundo cronogramas próprios, o depósito dos recursos financeiros liberados. 

Com relação ao dia em que as contas serão efetivamente liberadas para saque, esta informação deve ser buscada na consulta 

processual do portal do TRF responsável.

 

Novo projeto do CJF homenageia história da Justiça Federal 
brasileira*

CJF libera R$ 403 milhões em RPVs autuadas em julho*
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RPVs em cada região da Justiça Federal

 

TRF da 1ª Região (DF, MG, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP)

Geral: R$ 115.598.896,45

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 93.489.206,02 (5.613 ações, com 6.074 pessoas beneficiadas)

 

TRF da 2ª Região (RJ e ES)

Geral: R$ 59.984.189,50

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 35.973.382,05 (2.308 ações, com 2.308 pessoas beneficiadas)

 

TRF da 3ª Região (SP e MS)

Geral: R$ 18.174.106,14

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 16.903.104,97 (1.193 ações, com 1.193 pessoas beneficiadas)

 

TRF da 4ª Região (RS, PR e SC)

Geral: R$ 134.223.777,51

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 117.662.197,34 (15.112 ações, com 15.112 pessoas beneficiadas) 

 

TRF da 5ª Região (PE, CE, AL, SE, RN e PB)

Geral: R$ 75.105.900,59

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 51.454.680,56 (6.985 ações, com 8.838 pessoas beneficiadas) 

*Fonte: CJF
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A Justiça Além dos Autos é o livro que a ministra Nancy 

Andrighi lançará nesta terça-feira (23/8), no Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), antes do início da 236ª Sessão 

Ordinária, que será iniciada às 14 horas. Será sua última 

sessão como corregedora nacional de Justiça. 

O livro, organizado pela ministra em homenagem à ma-

gistratura brasileira, reúne em 504 páginas 173 casos 

peculiares vivenciados por magistrados de todo país no 

exercício de sua atividade. Histórias selecionadas pelos 

coordenadores do projeto, desembargadores Fátima Be-

zerra Cavalcanti (TJPB) e Pedro Feu Rosa (TJES) e o juiz 

Álavaro Kalix Ferro. 

“São situações vivenciadas nos meandros de cada instituição, que refletem as esferas individuais, os fatos corriqueiros, e até 

repetitivos, das facetas e dos rincões brasileiros”, define a ministra no prefácio. “São casos próprios do relacionamento social, 

os quais merecem ser divulgados e ponderados, numa demonstração de que as emoções jamais cederão lugar às máquinas e às 

técnicas da modernidade”, continua. 

Para a ministra, os passos dados pelos juízes, no exercício da profissão, vão muito além dos conceitos técnico e legais conhecidos 

na doutrina. Muitas vezes os magistrados funcionam como psicólogo, médico, terapeuta, investigador e, sobretudo, conciliador. O 

jurisdicionado, por outro lado, não é apenas uma parte, um litigante, mas um oprimido, agoniado, aperreado e desorientado no 

trato de suas querelas. “Esse quadro brasileiro exige da magistratura estadual uma grande dose de humildade, de discernimento, 

de paciência, de zelo e de humor”, entende Nancy Andrighi. E, certamente, rende muita história para contar. *Fonte: Corregedoria 

Nacional de Justiça 

“Não medirei esforços para garantir a transparência administrativa e 

processual com o propósito de que a Justiça fique em dia com a so-

ciedade”, afirmou o ministro João Otávio de Noronha, ao tomar pos-

se no cargo de corregedor nacional de Justiça na noite desta quarta-

-feira (24/8), em cerimônia realizada na sede do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ). A solenidade foi conduzida pelo presidente do Supremo 

Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), minis-

tro Ricardo Lewandowski, e contou com a presença de autoridades 

dos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, além de integrantes do 

Corregedora Andrighi lança livro com histórias peculiares da 
magistratura* 

João Otávio de Noronha toma posse na Corregedoria Nacional 
de Justiça* 
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Posse do novo corregedor nacional de Justiça do CNJ, João Otávio de 
Noronha. Crédito: Gil Ferreira/Agencia CNJ.

NOTÍCIAS DO CNJ



Ministério Público e da advocacia. 

Ao destacar a importância do trabalho desenvolvido pelo CNJ, Noronha afirmou que a principal função do colegiado não é 

punir, mas garantir aos magistrados a possibilidade de exercerem a judicatura de maneira independente. “O papel primordial 

é proteger, blindar o juiz das influências externas, para que ele possa exercer sua atividade de forma livre e responsável”, 

disse. O novo corregedor enalteceu a importância da imprensa livre, mas criticou o que classificou de “ditadura da informação 

falsa” que, muitas vezes, age com o objetivo de intimidar a atuação da magistratura. 

O discurso de posse ressaltou ainda a relevância das atividades desenvolvidas pela Corregedoria Nacional de Justiça. “É um 

órgão vital do sistema judiciário brasileiro que atua na orientação, ordenação e execução de políticas públicas voltadas à 

atividade correcional e ao bom desempenho da atividade dos tribunais e juízos do país”, enfatizou Noronha. 

O ministro lembrou que apesar de historicamente o trabalho das corregedorias estar associado à atividade de fiscalização, os 

compromissos da Corregedoria com o Poder Judiciário são mais amplos. “Não pode o corregedor, apressadamente, se mani-

festar sobre os casos ou atos praticados pelos integrantes da magistratura sem antes investigar. Não é hora mais de estarmos 

na mídia adjetivando os nossos magistrados, mas de investigar com isenção. Não prego de forma alguma tolerância com a 

corrupção, com a leniência, com a preguiça, com a indolência de qualquer magistrado, mas prego o respeito com a atividade”, 

afirmou.

 

Escolas de formação

O fortalecimento das escolas de formação da magistratura foi apontado por João Otávio de Noronha como um importante 

instrumento para a melhoria da prestação jurisdicional no país. “Precisamos colocar o juiz nas escolas. É preciso um grande 

investimento, não apenas na formação, mas, sobretudo, no aprimoramento do juiz brasileiro. É hora de tirá-lo do gabinete, de 

fazer com que ele conheça os problemas da sociedade. Por isso, a necessidade de se prestigiar as escolas de formação. Somen-

te mediante esse investimento na formação do juiz vamos melhorar a qualidade e a eficiência da Justiça brasileira”, ressaltou. 

Ministro do STJ desde 2002, Noronha ficará afastado dos julgamentos da 3ª e da 2ª Seção pelos próximos dois anos. O mi-

nistro já ocupou a função de corregedor-geral da Justiça Federal, de 2011 a 2013, e de corregedor-geral da Justiça Eleitoral, 

entre 2013 e 2015.

 

Agradecimento

Ao transmitir o cargo ao novo corregedor, a ministra Nancy Andrighi fez um breve resumo de sua atuação à frente da Cor-

regedoria Nacional de Justiça e agradeceu aos colegas e servidores que a ajudaram durante o seu mandato. Ela destacou 

o desafio de analisar mais de 13 mil procedimentos em dois anos e também a modernização de expedientes. “Implantar o 

sistema de correição e inspeção virtual para mim era um sonho. É por essa razão que sistematicamente repito: é proibido ao 

juiz envelhecer”, disse.

 

*Fonte: Agência CNJ de Notícias
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