
Justiça Federal
Digital

410

Justiça Federal Digital | Ano nº11 | Junho 2018

Justiça Federal 
capixaba 
recebe sessão 
da TNU em 
Vitória
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CAPA

JFES sedia julgamento da Turma Nacional de Uniformização 
dos Juizados Especiais Federais (TNU)

A Justiça Federal do Espírito San-

to (JFES) sediou, na manhã desta 

quinta-feira, 21/6, a Quinta Sessão 

Ordinária de Julgamento da Turma 

Nacional de Uniformização dos Jui-

zados Especiais Federais.

Sob a presidência do corregedor-

-geral da Justiça Federal, ministro 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

Raul Araújo, a sessão teve início às 

10 da manhã, no auditório da sede 

da Justiça Federal, em Vitória, e foi 

aberta ao público.

As principais autoridades do TRF2 

acompanharam o julgamento: o 

presidente do Tribunal, des. fed. André Fontes, o vice-presidente, des. fed. Guilherme 

Couto, a corregedora regional, des. fed. Nizete Lobato, e o coordenador dos JEFs, 

des. fed. Aluísio Mendes.

Também prestigiaram a sessão em Vitória o desembargador federal Ivan Athié, o conselheiro do CNJ Fernando Mattos, a juíza federal 

convocada para a Coordenadoria dos JEFs, Marcella Araújo da Nova Brandão, a diretora do foro da SJES, juíza federal Cristiane Conde 

Chmatalik, o vice-diretor do foro, juiz federal Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha, o coordenador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (Cescon), juiz federal Marcelo da Rocha Rosado, o corregedor-geral da Justiça no Espírito Santo, desembarga-

dor Samuel Meira Brasil Júnior, e o vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB/ES, Valber Cereza.

André Fontes, Cristiane Conde e Raul Araújo

Juízes federais Fernando Zandoná, Ronaldo José da Silva, Gabriel Brum Teixeira, Carmen Elizangela Dias Moreira Resende, Sérgio de 
Abreu Brito, José Francisco A. Spizzirri, Fernando Moreira Gonçalves, Luísa Hickel Camba, Fabio Cesar dos Santos Oliveira, Marcella da 
Nova Brandão, Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha, ministro Raul Araújo, des. fed. André Fontes, juíza federal Cristiane Conde Chmata-
lik, desembargadores federais Aluísio Mendes, Nizete Lobato e Guilherme Couto, juízes federais Guilherme Bollorini Pereira e Bruno 
Carrá, des. fed. Ivan Athié e juíza federal Gisele Chaves Sampaio Alcântara



Participaram ainda o juiz federal Caio Souto Araújo, membros do MPF/ES, advogados, servidores e estudantes.

As reuniões preparatórias, nos dias 19 e 20, também foram feitas na Seccional.

O colegiado, formado por dez juízes federais (sendo dois de cada Região), apreciou cerca de 370 

processos.

É a terceira vez que a JF capixaba recebe uma sessão da TNU. As duas primeiras foram realizadas 

em 31 de maio de 2007 e em 18 de junho de 2015.

Homenagens

Durante a sessão, o ministro Raul Araújo por diversas vezes agradeceu a acolhida em Vitória e 

membros da TNU aproveitaram para – no momento de seus votos – prestarem homenagens ao 

Estado que os recebia.

O juiz federal Fábio Cesar dos Santos Oliveira, que hoje 

atua na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, mas trabalhou 

por três anos e meio na Seccional capixaba, falou de seu 

orgulho em realizar a sessão da Turma no Espírito Santo e 

“de forma tão bem-sucedida”.

O magistrado mencionou que as turmas recursais do ES 

são referência para o país e compartilhou com os colegas o lema da bandeira do Estado: “Trabalha e Confia”, que, na opinião 

dele, pode servir de inspiração para todos os juízes federais.

Morador de Maceió, o juiz federal Sérgio de Abreu Brito, da Turma Recursal de Alagoas, abriu seu voto declarando com orgulho sua 

origem cachoeirense: “sou capixaba de Cachoeiro de Itapemirim, terra do rei Roberto Carlos e de outras tantas personalidades ilustres”.

Ao final da sessão, uma surpresa para outra grande homenageada: a juíza federal Gisele Chaves Sampaio de Alcântara, da Seção 

Judiciária do Ceará, que acaba de participar de sua última sessão na TNU.
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A sessão contou com sus-
tentação oral de advogados, 

no local, e também por 
videoconferência. O julga-
mento foi transmitido pelo 

YouTube.

Juízes federais Fabio Oliveira (SJRJ) e 
Gisele de Alcântara (SJCE)

COMPOSIÇÃO DA SESSÃO

Presidente da Turma: Ministro RAUL ARAÚJO  

Subprocurador-Geral da República: Dr. ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS

Membros efetivos:

Juíza Federal GISELE CHAVES SAMPAIO ALCÂNTARA - Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará

Juiz Federal FERNANDO MOREIRA GONÇALVES - Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo

Juiz Federal FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA - Seção Judiciária do Rio de Janeiro

Juíza Federal LUÍSA HICKEL GAMBA - Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina

Juiz Federal RONALDO JOSÉ DA SILVA - Turma Recursal da Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul

Juíza Federal CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE - Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais

Juiz Federal JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI - Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul

Juiz Federal GUILHERME BOLLORINI PEREIRA - Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro

Juiz Federal SÉRGIO DE ABREU BRITO - Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas

Membro suplente: Juiz Federal GABRIEL BRUM TEIXEIRA - Turma Recursal da Seção Judiciária do Tocantins

Juízes auxiliares do Ministro que não compõem o Colegiado:

Juiz Federal FERNANDO ZANDONÁ - Auxiliar da TNU

Juiz Federal BRUNO CARRÁ - Auxiliar da Corregedoria-Geral
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Morte por homicídio caracteriza acidente de qualquer 
natureza para fins previdenciários*

A morte do segurado instituidor da pensão, vítima do cri-

me de homicídio, caracteriza acidente de qualquer natu-

reza para fins previdenciários. A tese foi firmada pela 

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Es-

peciais Federais (TNU) em sua última sessão ordi-

nária, realizada no dia 21 de junho, na sede da Se-

ção Judiciária do Espírito Santo, em Vitória (foto). 

A matéria foi analisada em Pedido de Interpretação de Lei 

Federal (Pedilef) apresentado por esposa de contribuinte 

vítima de homicídio, que teve o pedido de pensão negado 

pelo INSS.

Segundo os autos do processo, a autarquia negou a con-

cessão do benefício sob o argumento de que o falecido 

possuía menos de 18 contribuições ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Além disso, a morte se deu em junho de 2015, 

portanto já na vigência do novo regime jurídico do pensionamento, instituído pela Medida Provisória 664, de 30/12/2014, con-

vertida na Lei 13.135/15, que criou carência específicas para os dependentes da categoria cônjuges e companheiros(as), entre 

elas a de tempo mínimo de contribuição.

No entanto, a esposa do contribuinte alegou ter direito à pensão independentemente do número de aportes vertidos ao RGPS, 

porque o óbito se deu por homicídio, equiparado a acidente de qualquer natureza. Em seu voto, o relator da matéria, juiz federal 

Ronaldo José da Silva, concordou com a alegação da autora, destacando a impossibilidade de se exigir do segurado que, num 

prazo de 18 meses, não sofra qualquer infortúnio, acidente fora do ambiente laboral ou mesmo outra fatalidade. “Pois, do con-

trário, seu consorte ficará desassistido da proteção do seguro social para o qual o de cujus teve de se filiar compulsoriamente”, 

disse o magistrado.

O juiz lembrou também o Decreto 3.048/99, que, no artigo 30, estabelece que independe de carência a concessão de pensão 

por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente de qualquer natureza. “A beleza da vida reside exatamente no 

inesperado, na incerteza do futuro, na imprevisibilidade do destino de cada um. Esta interpretação se ajusta aos fins do modelo 

constitucional que desenhou a Previdência Social Brasileira, notadamente no que pertine à ‘cobertura dos eventos de doença, 

invalidez, morte e idade avançada’”, ressaltou.

Seguindo a análise, Ronaldo José da Silva votou pelo conhecimento e provimento do Pedilef, fixando a tese de direito material 

no sentido de que “a morte do segurado instituidor da pensão, vítima do crime de homicídio, caracteriza acidente de qualquer 

natureza para os fins do 77, § 2º-A, da LBPS, na redação que lhe foi conferida pela Lei n. 13.135/15”.

O voto foi seguido por unanimidade pelos integrantes da Turma.

Processo n.º 0508762-27.2016.4.05.8013/AL

*Fonte: CJF.
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Presidente do TRF2 visita laboratório de inovação da SJES

Em visita ao Espírito Santo, na manhã de 8 de junho, o presidente do 

TRF2, desembargador federal André Fontes, recepcionado pela direto-

ra do Foro da Seção Judiciária do Espírito Santo (SJES), juíza federal 

Cristiane Conde Chmatalik, conheceu pessoalmente as instalações do 

Laboratório de Gestão e Inovação da SJES.

O espaço, localizado no sétimo andar da sede do órgão, em Vitória, foi 

inaugurado no dia 25 de maio, em solenidade conduzida pela diretora 

do foro, e contou com a participação em vídeo do presidente do TRF2, 

que discorreu acerca da importância do Laboratório. Segundo André 

Fontes, o Laboratório de Gestão e Inovação tem tudo para “ser uma 

referência para o Judiciário brasileiro”.

Também naquela ocasião, o magistrado aproveitou para elogiar o Espírito Santo: “sempre inovador, organizado, disciplinado, e 

sempre à frente dos acontecimentos”. O Laboratório foi instituído no âmbito do Programa de Gestão e Inovação (INOVES), criado 

pela Portaria JFES-POR-2017/00086, de 27 de outubro de 2017.

O Laboratório de Gestão e Inovação conta com instalações próprias e equipamentos para estudos, pesquisas, oficinas, desen-

volvimento de projetos e programas, com uso de metodologia e técnicas colaborativa, visando a apoiar a gestão na solução de 

problemas complexos. Quarto laboratório inaugurado na Justiça Federal (os três primeiros são os de São Paulo/SP, Natal/RN e 

Mossoró/RN), o seu paradigma é o Laboratório de Inovação em Governo – iJuspLab, da Seção Judiciária do Estado de São Paulo 

(SJSP), inaugurado em 2017.

O Laboratório funciona vinculado à àrea de capacitação da SJES, podendo ser utilizado por todos os setores da Diretoria do Foro, 

magistrados e servidores interessados, mediante agendamento prévio.
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A Justiça Federal da 2ª Região, cumprindo projeção da Corregedoria Regional da 2ª Região, concluiu, em 29 de junho, todas as 

atividades previstas no cronograma de implantação do sistema processual e-Proc (sistema de processo eletrônico da 4ª Região), 

instrumento oficial usado para o ajuizamento e tramitação das ações digitais no Tribunal Regional da 2ª Região e nas Seções 

Judiciárias do Rio de Janeiro (SJRJ) e do Espírito Santo (SJES).

A implantação do e-proc teve início em fevereiro nos Juizados Especiais Federais (JEFs) de Vitória e nas Turmas Recursais (TRs) 

do Espírito Santo, em março, nos JEFs da capital fluminense e nas TRs do Estado do Rio de Janeiro, e em abril, nas 1ª e 2ª Turmas 

Especializadas do TRF2 na competência previdenciária e propriedade industrial.

E a data 29 de junho marcou o início do e-proc na competência criminal em todos os órgãos julgadores da 2ª Região.

e-Proc

O e-Proc foi idealizado por magistrados e servidores da Justiça Federal da 4ª Região. Atualmente tem mais de 5 milhões de ações 

distribuídas por meio do sistema e conta com cerca de 130 mil advogados cadastrados em todo país.

O primeiro sistema processual eletrônico da Justiça Federal brasileira começou a ser utilizado em 2003, nos Juizados Especiais 

Federais (JEFs) do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. A versão atual foi construída aproveitando os conceitos da 

primeira versão, sendo implantada em todas as varas federais de primeiro grau em 2009 e, em 2010, também no TRF4.

Por atender todas as matérias e graus, é considerado pelos usuários um sistema consolidado pela agilidade e pelas funcionalida-

des. Além disso, representa economia para a gestão pública e sustentabilidade, pois dispensa o uso de papel e insumos para a 

impressão. Outro aspecto é a disponibilidade do sistema online, 24 horas por dia, a partir de qualquer local com acesso à internet.

O sistema é constantemente atualizado pela equipe de desenvolvimento, atendendo às novas demandas desses usuários. 

*Fonte: Acoi/TRF2

2ª Região cumpre cronograma de implantação do e-Proc*

Com a conclusão da 
implantação em 29 de 
junho de 2018, novas 
demandas para a Justiça 
Federal de 1ª e 2ª ins-
tâncias no Rio de Janei-
ro e no Espírito Santo 
devem ser peticionadas 
exclusivamente pelo 
novo sistema
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JF capixaba atinge meta de digitalização antes do prazo

A Justiça Federal capixaba cumpriu, no dia 22/6, da meta estabelecida no Provimento TRF2-PVC-2017/00013, de 07/11/2017, 

da Corregedoria Geral da 2ª Região, que havia concedido o prazo de um ano para a virtualização de todo o acervo processual 

físico em tramitação na Seccional.

O Provimento da Corregedoria estabelecia o Plano de Digitalização de Autos Físicos da Justiça Federal de Primeiro Grau da 2ª 

Região, considerando a necessidade de acelerar a digitalização de autos físicos para, entre outras iniciativas, viabilizar a migração 

do sistema processual Apolo para o e-Proc. O processamento do feito em base virtual elimina fases processuais, gerando subs-

tancial economia processual e de recursos humanos e materiais.

Quando o ato foi editado, subsistia um quantitativo de quase 3% de processos ativos em plataforma física na Seção Judiciária 

do Espírito Santo e de quase 15%, na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, representando um número absoluto de cerca de 46 mil 

processos.

Para cumprir a meta da Corregedoria, a Seccional ca-

pixaba criou uma Força Tarefa. Servidores das áreas 

administrativas e estagiários de nível médio trabalha-

ram diariamente na digitalização, inclusive nos fins 

de semana. 

Em inspeção na Justiça Federal do ES, a 
corregedora visitou à área de digitaliza-
ção e elogiou os resultados alcançados

Abaixo, a magistrada comemora com parte dos servi-
dores e estagiários que participaram da força tarefa
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O Conselho da Justiça Federal (CJF) divulgou, em 21/06, o resultado final da pesquisa sobre os sistemas judiciais eletrônicos da Jus-

tiça Federal em todo o país. No total, 10.598 usuários responderam ao estudo, realizado por meio da Corregedoria-Geral da Justiça 

Federal. Magistrados, servidores, membros do Ministério Público, advogados, partes ou interessados em processos na JF puderam 

participar do levantamento (confira os dados completos no www.cjf.jus.br).

A pesquisa foi dividida em dois públicos: interno (magistrados e servidores) e externo (integrantes do Ministério Público, profissionais 

da advocacia e as pessoas que figuram como partes ou interessadas em ações judiciais). A maioria desses usuários - 9.486, o que 

representa 90% - deseja a implementação de um sistema único em toda a Justiça Federal, sendo que a preferência entre os respon-

dentes foi pelo eProc (46,3%), seguido do PJe (31,8%).

Outro quesito avaliado se refere à qualidade das duas ferramentas mais utilizadas, sendo que o índice de funcionalidade (redução de 

despesas, possibilidade de trabalho remoto, padronização de rotinas, transparência na prática de atos judiciais etc.) ficou em 74% e 

o de usabilidade (facilidade de peticionamento à distância, disponibilidade, estabilidade, pesquisa de jurisprudência etc.), em 58%.

Foram avaliados ainda os mecanismos de segurança, os treinamentos realizados e oferecidos, os benefícios na utilização dos siste-

mas digitais e facilidades na realização de atos processuais, entre outros itens.  *Fonte: CJF

PF e MPF se capacitam para uso do novo sistema processual
No dia 11/6, integrantes da Polícia Federal do ES participaram, por videoconferência, de um curso de capacitação no sistema e-

-Proc, oferecido pela Justiça Federal. 

No dia seguinte, foi a vez do procurador da República Fernando Amorim Lavieri e 15 servidores do Ministério Público Federal 

(MPF-ES) se capacitarem para uso do sistema processual, no auditório da Justiça Federal, em Vitória.

Pesquisa do CJF revela a preferência dos usuários pelo e-Proc*
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JFES realiza primeiro curso prático com transmissão online da 2ª 
Região

De 18 a 21/6 foi realizado na JFES o primeiro curso prático da 2ª Região com transmissão online, a fim de permitir a participação 

remota de servidores. A ideia surgiu a partir de uma questão levada para o Laboratório de Inovação: como ampliar o alcance 

do curso sobre o sistema e-Proc, num momento em que há severas restrições orçamentárias e pouco tempo disponível para a 

capacitação dos servidores das varas.

Realizado na Sala de Cur-

sos do novo Centro de For-

mação e Aperfeiçoamento 

da Seção Judiciária, o Curso 

sobre o Sistema e-Proc, mi-

nistrado por Kláudia Kiefer 

e Neidy Aparecida Emerick 

Torrezani, teve transmissão 

online e pôde ser assistido, 

através de uma sala virtu-

al, por todos que tinham 

interesse em participar do 

curso, em qualquer lugar 

que estivessem.

Juízes da Justiça Federal do Espírito Santo participaram, na tarde de 14/06, do laboratório ‘Magistrado como usuário do e-Proc’, 

ministrado pelo juiz federal José Luís Luvizetto Terra, titular da 4ª Vara Federal (JEF Previdenciário) de Passo Fundo, da Seção 

Judiciária do Rio Grande do Sul (TRF4). 

O laboratório foi promovido pela Escola Magistratura Regional Federal da 2ª Região (Emarf).

Juízes participam de laboratório ‘Magistrado como usuário do e-Proc’
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De acordo com o supervisor da Seção de Desenvolvi-

mento de Pessoas e Estágio (Sedpe/NGP), Ronnie Francis 

Rangel Mariano, “bastava que o participante entrasse 

na sala virtual e, dispondo de dois monitores de com-

putador e um fone de ouvido, poderia assistir à trans-

missão em uma das telas, executar os comandos dentro 

do sistema e-Proc no outro monitor e interagir com as 

instrutoras através do whatsapp”.

“Deu tudo certo”, comemora Ronnie. “Recebemos a visita 

da corregedora e do presidente e ambos elogiaram a nova 

forma de capacitação”, conta.

Participaram da transmissão do curso servidores lotados 

no edifício sede e em varas do interior, além de uma 

breve participação da equipe da Corregedoria do TRF2, 

que, de sua sala, no TRF2, pôde comprovar a qualidade 

da transmissão e interagir com as instrutoras do curso.

Ronnie explica à corregedora como funciona o sistema, em visita acom-
panhada pela diretora da Secretaria Geral Neidy Torrezani, pelo assessor 

da Corregedoria Marcelo Ribeiro e pela juíza federal diretora do foro 
Cristiane Conde

Os servidores Maristéa Vilene e Camilo 
Moraes participaram do curso em suas 
mesas de trabalho - ela, na 3ª Vara Federal 
de Execução Fiscal, em Vitória, e ele, na Vara 
Federal de São Mateus, no norte do Estado

Justiça Federal extingue Núcleo de Distribuição

O Núcleo de Distribuição (NDI), que era subordinado à Direção do Foro, foi extinto, assim como a Seção de Distri-

buição Cível e Criminal (Sedic), a Seção de Distribuição dos Juizados Especiais Federais e Execução Fiscal (Sedijef), 

a Seção de Protocolo Integrado, Certidões e Digitalização (Sedip), subordinadas ao NDI, e a Seção de Atendimento 

dos Juizados Especiais Federais (Seajef), subordinada ao Núcleo de Apoio Judiciário (NAJ).

Apoio Judiciário e convênios

A nova estrutura do Núcleo de Apoio Judiciário é composta pelas seções de Documentação e Divulgação (Sedod) e de Arquivo e 

Depósito Judicial (Seard), já existentes, e pelas seções criadas pela resolução, de Atermação e Atendimento ao Público (Sesap), de Su-

porte ao Sistema Processual Eletrônico (Sespe), de Protocolo, Assistência Judiciária Gratuita (AJG) e Convênios (Sepac), de Videocon-

ferências e Cartas (Sevic) – esta já existente, mas deslocada da estrutura do NDI para o NAJ – e de Digitalização e Indexação (Sedigi).

O NAJ informa que passou a funcionar no 2º andar (ramal 5206) e que a Seção de Convênios funciona na sala 220-B e atende pelo 

telefone 27-3183-5075.

Ana Carla Marques, que dirigia a 
Distribuição, assume a direção do 
Núcleo de Apoio Judiciário (NAJ)
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1ª, 4ª, 5ª e 6ª varas cíveis em correição de 11 a 15/6
As 1ª, 4ª, 5ª e 6ª varas federais cíveis e áreas administrativas da Seção Judiciária do Espírito Santo, em Vitória, estarão em correi-

ção ordinária de 11 a 15 de junho. Durante a semana de correição os trabalhos seguiram regularmente, sem suspensão de prazos 

ou atendimento (art. 10, parágrafo único, da Resolução CJF nº 496/2006 e art. 2º, VI, da Portaria nº TRF2-PTC-2017/00141).

De acordo com o assessor Marcelo Ribeiro, da Corregedoria Regional da 2ª Região, as quatro varas têm pequeno acervo físico, e, 

assim, foi priorizada a análise remota dos processos (art. 46, § 1º, da Consolidação de Normas da Corregedoria). As entrevistas 

com gestores das unidades foram ser realizadas por videoconferência. Na mesma semana ocorreu a Inspeção da Corregedoria-

-Geral da Justiça Federal no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro. 

JFES vai elaborar carta de serviços 

Tendo em vista a necessidade de elaboração da Carta de Serviços da Seção Judiciária do Espírito Santo, nos moldes previstos na 

Lei nº 13.460/2017 - de proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos -, a diretora da Secretaria Geral Neidy 

Aparecida Emerick Torrezani reuniu-se no dia 26/6 com gestores da área administrativa da Seccional para expor a ideia inicial do 

trabalho a ser realizado.

A diretora explicou que a carta de serviços deve disponibilizar para o cidadão, de forma clara e acessível, o que a Justiça Federal 

faz, quais direitos ele pode conseguir aqui, quais documentos ele precisa apresentar.

Com parceria com a PGFN, Justiça Federal da 2ª Região (RJ e 
ES) arrecada 30% do total nacional

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) recuperou, até o início de fevereiro deste ano, R$ 4,2 bilhões, dos quais 30% 

(cerca de R$ 1,2 bilhão) foram na 2ª Região, que abrange o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. O número é resultado da atuação 

em conjunto com a Justiça Federal da Segunda Região, por meio das Varas Federais de Execução Fiscal.

Levando em consideração o ano de 2017, a arrecadação total da PGFN ficou em cerca de R$ 25,3 bilhões – R$ 7,7 bilhões arre-

cadados somente na Segunda Região, o que manteve o índice de 30% do total nacional.

PGFN

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) é responsável pela gestão da Dívida Ativa da União e do Fundo de Garan-

tia por Tempo de Serviço (FGTS), que soma cerca de R$ 2 trilhões, referentes a mais de 15 milhões de débitos envolvendo 4,5 

milhões de devedores. Após verificar a legalidade dos débitos, a PGFN inscreve os valores em dívida ativa e efetua a cobrança 

administrativa ou judicial.

A recuperação dos créditos públicos vencidos e não pagos espontaneamente é de grande importância, uma vez que eles inte-

gram o orçamento do Estado e têm a finalidade de financiar, além da estrutura da administração pública, a proteção dos direitos 

individuais e coletivos de toda a sociedade. Da necessidade de financiar as atividades de prestação de serviços públicos surge 

a obrigação jurídica do Estado em cobrar as receitas que foram previstas constitucionalmente como fonte de recursos para o 

custeio das despesas públicas.

*Fonte: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
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Diretora do foro dá posse a novos servidores

A diretora do foro da JFES, juíza federal 

Cristiane Conde Chmatalik, deu posse em 

breve solenidade nesta sexta-feira, 15/06, 

no auditório da Seccional, em Vitória, a 

oito novos servidores: quatro técnicos judi-

ciários, três analistas-área judiciária e um 

analista-área administrativa.

A magistrada deu as boas-vindas aos no-

vatos, parabenizando a todos pela con-

quista, “certamente resultante de muito 

esforço” e desejando a eles sucesso no 

exercício dos cargos que ocupam a partir 

de agora, “com empenho para prestação 

de um serviço público de excelência, como já é conhecido o que prestamos aqui na Justiça Federal”.

“Que sejam muito felizes nesta casa e saibam que estamos abertos a todas as sugestões de melhorias nos nossos serviços”, 

finalizou a magistrada.

Tomaram posse no cargo de técnico judiciário: Brunella Perez da Silva (VF-Linhares), Gilberto Breder (VF-Colatina), Felipe Piona 

Silva (JEF - Cachoeiro de Itapemirim) e Carla Misma de Carvalho Conceição (VF-São Mateus). No cargo de analista/área judici-

ária, foram empossados Rafaela Ribeiro Muniz (VF-Linhares), Giuliana Freitas Spano (VF-São Mateus) e Rogerio Matinazzi Filho 

(JEF - Cachoeiro de Itapemirim). Já no cargo de analista/área administrativa, tomou posse Rafael Lacerda Alves (Secretaria Geral).

Ambientação à distância, para economia de recursos
Os servidores que tomaram posse no dia 15 de junho na Justiça Federal capixaba participaram de um programa de ambientação, 

coordenado pela Seção de Desenvolvimento de Pessoas e Estágio (Sedpe/NGP). Para economia dos recursos públicos, e tendo 

em vista que a maioria dos servidores foram lotados nas varas do interior, as 

apresentações foram feitas à distância, por videoconferência.

Fizeram parte do programa curso sobre o Sistema Integrado de Gestão Admi-

nistrativa (Siga), apresentação sobre a estrutura organizacional da Seção Ju-

diciária do Espírito Santo, informações sobre férias, adicionais e averbação de 

tempo de serviço, benefícios, palestra sobre Ética na Justiça Federal, curso sobre 

o sistema processual Apolo, apresentação sobre a História da SJES, segurança 

da informação, gestão e inovação, canais de comunicação, dentre outros.

Participaram como instrutores servidores das áreas de Gestão de Pessoa, Tecnologia da Informação, Centro de Memória, Gestão 

Organizacional, Comunicação Social e Relações Públicas, Atendimento ao Cliente, 6ª Vara Cível, além de representantes da As-

sejufes e do Sinpojufes. 



A juíza federal diretora do foro da Justiça Federal do ES participou na primeira semana de junho do III Fonage (Fórum Nacional 

de Administração e Gestão Estratégica da Justiça Federal), em Natal-RN.

O evento, promovido pela Ajufe, propôs debates entre os magistrados federais para aumentar a segurança dos processos com 

o uso do protocolo de confiança (Blockchain) e reduzir o congestionamento processual do Poder Judiciário, acelerando o julga-

mento dos casos.

Durante a cerimônia de abertura, foram entregues os prêmios “Ajufe Boas Prá-

ticas de Gestão”. A premiação tem o objetivo de identificar, valorizar e disse-

minar as experiências exitosas realizadas na Justiça Federal, além de estimular 

uma gestão participativa e eficiente do Judiciário por meio da difusão de tais 

medidas.

Dentre as práticas premiadas estão: os centros de inteligência como instrumen-

to de solução de conflitos; a residência em tecnologia da informação aplicada 

à área jurídica e a prática jurídica em seguridade social.

Membro da comissão avaliadora, a magistrada entregou o prêmio “Ajufe Boas 

Práticas de Gestão” aos vencedores na categoria “estudantes”, juntamente com 

a juíza federal Priscila Pereira, da SJRJ. O primeiro colocado nessa categoria foi 

Aurélio Tomaz da Silva Briltes, do Mato Grosso do Sul (MS), com o projeto “Prática 

Jurídica em Seguridade Social”.

Laboratório

Outro destaque na cerimônia foi o Laboratório de Inovação da JFES, inaugurado em 25/5, que apareceu em slide junto aos outros 

laboratórios já existentes: de São Paulo, de Natal e de Mossoró (RN). Durante a palestra ministrada pelos juízes federais Antonio 

César Boechenek e Luciana Ortiz, esta última diretora do Foro da Seção Judiciária de São Paulo, “Novo Design organizacional do 

Poder Judiciário: o futuro é agora”, o espaço foi citado e definido como aquele “em que podemos repensar nosso Judiciário, a 

partir desses valores de inovação”, disse a juíza.

Antes do evento, Cristiane Chmatalik participou, com os demais diretores de foro, de reunião para a criação da rede de gover-

nança. Hoje pela manhã a juíza atuou como facilitadora web. O debate dos painéis foi feito pelo “Facebook ao vivo - aplicativo 

eletrônico” no App da Ajufe no novo módulo “Evento em Destaque”.

Feira de inovações

A diretora do foro, acompanhada das servidoras Neidy Aparecida Emerick Torrezani (diretora da Secretaria Geral) e Ana Paola 

Dessaune Carlos Vidal (diretora do Núcleo de Comunicação Social e Relações Públicas) participou da Feira de Inovação das Se-

ções Judiciárias, dentro do Fonage. As servidoras apresentaram sete projetos desenvolvidos na JFES: “Administrando acervo de 

Execução Fiscal”, “Atendimento remoto”, “Capacitação e-Proc”, “Gestão do Conhecimento”, “Laboratório de Inovação para 

Mapeamento de Processos”, “Suporte e-Proc por WhatsApp” e “Usina Fotovoltaica”.

Justiça Federal do ES apresenta projetos em Fórum Nacional 
de Gestão (Fonage), em Natal/RN





Assista por 
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auditório da Justiça 
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