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GALERIA DE GESTÕES
O TRIBUNAL DA INOVAÇÃO: TRF4 25 ANOS
JUSTIÇA FEDERAL MAIS INTERIORIZADA DO PAÍS
PIONEIRISMO NA ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS: A DEMOCRATIZAÇÃO DA JUSTIÇA
CONCILIAÇÃO NA 4ª REGIÃO: UMA CULTURA DE PAZ
EPROC: A REVOLUÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO
SEI: A INOVAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA
TELETRABALHO
VIDEOCONFERÊNCIA – PROJETO XXI
TELA TRF4: ACESSO À JUSTIÇA E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
CEDUCORP: EDUCAÇÃO CORPORATIVA
TRF4 NA COMUNIDADE

Apresentação
O Tribunal Regional Federal da
4ª Região completa 25 anos de
instalação em 2014, sendo que, em
tão breve trajetória, tornou-se um
referencial, em nível nacional, de
pionerismo e inovação, por meio
de decisões judiciais significativas
e de gestão administrativa criativa
e eficaz.
Seus magistrados contribuíram
de forma substancial para a
garantia dos direitos de cidadania,
destacando-se, dentre outras
decisões, a proibição do fumo
em aeronaves em todo o país e
o reconhecimento de direitos
previdenciários em decorrência de
relação homoafetiva.
O Tribunal foi precursor na
especialização de varas nas
matérias previdenciária, sistema
financeiro da habitação, crimes
contra o sistema financeiro e
lavagem de dinheiro e ambiental,
sem falar na implantação dos
Juizados Especiais Federais.
Segundo o relatório “Justiça em
Números 2013”, o TRF4 é o tribunal
federal mais informatizado do
país, com índice de 93% de ações
novas eletrônicas. Conta com dois
processos eletrônicos robustos e
bem desenvolvidos: judicial (eproc)
e administrativo (SEI).
Há mais de dois milhões de
processos judiciais tramitando
em meio digital. Já o SEI é um
sistema informatizado nacional,
utilizado por mais de um
Tribunal Federal (TRF3), tendo

sido cedido, de forma gratuita,
a quase 30 órgãos públicos, dos
poderes Judiciário, Legislativo e
Executivo, inclusive o Ministério
do Planejamento. O grande mérito
de ambos os sistemas é terem
sido desenvolvidos por servidores
públicos, integrantes do quadro,
utilizando softwares livres. Adotou,
ainda, a videoconferência como
meio preferencial de oitiva de
pessoas, evitando-se a utilização
da sistemática tradicional,
burocrática e demorada, da
carta precatória. Implementou
a correição virtual, agilizando o
trabalho da Corregedoria, com
economia de recursos públicos.
Por fim, mas não menos
importante, é o braço social do
Tribunal. Neste ano, comemorase os 10 anos de implantação
do programa PET – Programa
de Educação pelo Trabalho –,
que visa à reinserção de jovens
em cumprimento de medida
socioeducativa restritiva de
liberdade. Digna de nota foi o fato
de haver integrado rede de apoio
e incentivo à “Vila Chocolatão”,
comunidade que vivia em situação
precária no entorno do Tribunal.
Desembargador
Federal
Tadaaqui Hirose
Presidente do
TRF da 4ª Região

TRF4 | 25 anos de inovação

30 de março de 1989
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Eli Goraieb
Presidente
Instalação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto
Alegre e jurisdição sobre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e Paraná. Acima, Eli Goraieb, primeiro Magistrado a ocupar o cargo de
Presidente da Corte, descerrando a placa de inauguração em 30 de março
de 1989.

Hervandil Fagundes
Vice-Presidente
Hervandil Fagundes, primeiro Vice-Presidente e
Corregedor do TRF 4ª

TRF4 | 25 anos de inovação
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Ata da solenidade de
instalação do TRF4 e
posse dos Magistrados
nomeados para sua
composição inicial

Teori Albino Zavascki
Diretor da Revista
Criação da Revista do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região

A Revista foi lançada em agosto
de 1989. Dirigida por Teori Albino
Zavascki, teve a primeira edição
impressa pela Imprensa Nacional.

TRF4 | 25 anos de inovação

21 de junho de 1991
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Jose Carlos Cal Garcia
Presidente
Cerimônia de posse de Jose Carlos Cal Garcia como
Presidente, saudado por Eli Goraieb, seu antecessor.

Luiz Doria Furquim
Vice-Presidente e Corregedor
Luiz Dória Furquim assinando o termo de posse como
Vice-Presidente.

Manoel Lauro Volkmer de Castilho
Diretor da Revista

Os sete aprovados no I Concurso Público para magistratura federal promovido pelo Tribunal
tomaram posse em 16 de agosto de 1991. A cerimônia ocorreu em Porto Alegre, no Plenário
do TRF da 4ª Região.

TRF4 | 25 anos de inovação

Posse dos aprovados no I Concurso Público para Juiz
Federal Substituto
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Esq. p/ dir.: Juízes Federais Álvaro Eduardo Junqueira, Paulo Afonso Brum Vaz, Rômulo
Pizzolatti, Antônio Albino Ramos de Oliveira, Celso Kipper, Alexandre Vidigal de Oliveira e
Paulo Henrique de Carvalho.
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Gilson Langaro Dipp
Presidente
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21 de junho de 1993

Cerimônia de posse do Presidente do TRF da 4ª Região,
Gilson Langaro Dipp. Plenário, Porto Alegre-RS.

Osvaldo Moacir Alvarez
Vice-Presidente e Corregedor
Osvaldo Moacir Alvarez, Vice-Presidente. Plenário,
Porto Alegre-RS.

Ari Pargendler
Diretor da Revista

No auditório da Pontifícia Universidade
Católica, em Porto Alegre, ocorreu a
cerimônia de posse de nove Magistrados,
ampliando o quadro da magistratura do
Tribunal de 14 para 23 membros. Foram
empossados: Nylson Paim de Abreu, Silvia
Maria Gonçalves Goraieb, Vilson Darós, José
Almada de Souza, Marga Inge Barth Tessler,
Amir José Finocchiaro Sarti, Maria Lúcia Luz
Leiria, Élcio Pinheiro de Castro e Virgínia
Amaral da Cunha Scheibe. Com a ampliação,
foram criadas novas Turmas, passando de

três para cinco, tornando-se especializadas:
1ª e 2ª Turmas: Penal, Tributário e Trabalhista;
3ª, 4ª e 5ª Turmas: Administrativo,
Previdenciário e outras matérias. Foram
também criadas duas Seções especializadas
em substituição às Turmas Reunidas: a 1ª
Seção, formada pela 1ª e 2ª Turmas, e a 2ª
Seção, pela 3ª, 4ª e 5ªTurmas.

Esq. p/ dir.: José Almada de Souza, Vilson Darós, Silvia Maria Gonçalves
Goraieb e Nylson Paim de Abreu.
Ao fundo: Maria Lúcia Luz Leiria e Amir José Finocchiaro Sarti.
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Ampliação do quadro de Magistrados
do TRF da 4ª Região
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Pedro Maximo Paim Falcão
Presidente
Cerimônia de posse de Pedro Maximo
Paim Falcão e Ellen Gracie Northfleet,
como Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente. Plenário, Porto Alegre-RS.
Esq. p/ dir.: Paulo Roberto da Costa Leite
(Ministro do STJ), Pedro Maximo Paim Falcão
(Presidente) e Tarso Genro (Prefeito de Porto
Alegre).

Ellen Gracie Northfleet
Vice-Presidente
Ellen Gracie Northfleet, como VicePresidente. Plenário, Porto Alegre-RS.
Esq. p/ dir.: Ellen Gracie Northfleet, Pedro
Maximo Paim Falcão (Presidente) e Paulo
Roberto da Costa Leite (Ministro do STJ).

Fábio Bittencourt da Rosa, Corregedor
Luiza Dias Cassales, Diretora da Revista

O TRF 4ª Região, buscando qualificar a prestação dos
seus serviços junto aos jurisdicionados, advogados
e público em geral, apresentou seu site, no dia 7 de
abril de 1997, divulgando a instituição e facilitando
a prestação jurisdicional ao oferecer uma nova
possibilidade de acesso às informações institucionais.

TRF4 | 25 anos de inovação

Lançamento do site do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região
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Inauguração da Sede da Justiça Federal do Rio Grande
do Sul
Cerimônia de inauguração da nova sede da Justiça Federal do Rio Grande do Sul em nove de
maio de 1997.

Esq. p/ dir.: Vilson Bilhalva
(Presidente do TRT4), Romildo
Bueno de Souza (Presidente do
STJ) e Adroaldo Furtado Fabrício
(Presidente do TJRS).

Esq. p/ dir.: José Néri da Silveira
(Ministro do STF), Ellen Gracie
Northfleet (Vice-Presidente) e Vânia
de Almeida Sieben Rocha (Juíza
Federal).
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Ellen Gracie Northfleet
Presidente
Sessão solene de posse dos dirigentes do biênio
1997/99, em 20 de junho de 1997. Plenário, Porto
Alegre - RS. Ellen Gracie Northfleet tomando posse
como presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região. Ao seu lado, o vice-governador do Rio Grande
do Sul, Vicente Joaquim Bogo.

Teori Albino Zavascki
Vice-presidente
Sessão solene de posse dos dirigentes do biênio
1997/99, em 20 de junho de 1997. Plenário, Porto
Alegre - RS. Esq. p. dir.: Teori Albino Zavascki (vicepresidente), Manoel Lauro Volkmer de Castilho
(corregedor), Vladimir Passos de Freitas (diretor da
Revista).

Manoel Lauro Volkmer de Castilho
Corregedor
Vladimir Passos de Freitas
Diretor da Revista

A Justiça Federal da 4º Região recebeu considerável incremento com sua interiorização
decorrente das inaugurações de novas varas, criadas pela Lei 9.664, de 19/06/1998. Foram
criadas 50 varas, das quais 38 inauguradas na gestão 1997/99, sendo 15 no RS, 9 em SC e 14
no PR. Ainda, nesta administração, foram implantadas 7 varas especializadas em execução
fiscal, criadas pela Lei 9.788 de 19/02/1999.

TRF4 | 25 anos de inovação

Instalação de novas Varas Federais
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Esq. p/ dir.: Ellen Gracie Northfleet
(presidente do TRF4) e juízes
federais Joel Ilan Paciornik (3ª Vara
Federal de Curitiba) e Sérgio Moro
(1ª Vara Federal de Cascavel), em
sessão solene de inauguração da
2ª Vara Federal da Circunscrição
Judiciária de Cascavel.
Esq. p/ dir.: Leandro Paulsen
(juiz federal da 12ª Vara Federal
de Porto Alegre) e Ellen Gracie
Northfleet (presidente do TRF4).
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Fábio Bittencourt da Rosa
Presidente

Sessão solene de posse dos dirigentes do biênio
1999/2001, em 21 de junho de 1999. Plenário, Porto
Alegre-RS. Fábio Bittencourt da Rosa assinando o
termo de posse como Presidente.

Manoel Lauro Volkmer de Castilho
Vice-Presidente
Sessão solene de posse dos dirigentes do biênio
1999/2001, em 21 de junho de 1999. Plenário, Porto
Alegre-RS. Esq. p/ dir.: Manoel Lauro Volkmer de
Castilho (Vice-Presidente), Vladimir Passos de Freitas
(Corregedor), Tania Terezinha Cardoso Escobar e Silvia
Maria Gonçalves Goraieb, integrantes do Tribunal.

Vladimir Passos de Freitas
Corregedor
Marga Inge Barth Tessler
Diretora da Revista

A Escola da Magistratura foi criada em 2001, com
o objetivo de desenvolver atividades de ensino
e pesquisa destinadas ao aperfeiçoamento dos
Magistrados da 4ª Região. Cabe à Escola editar a
Revista do Tribunal Regional Federal, o Boletim
Jurídico e outras publicações que lhe sejam atribuídas.
Tem, igualmente, a função de administrar o Programa
de Estímulo ao Aperfeiçoamento de Magistrados e
apoiar a Comissão Examinadora do Concurso para Juiz
Federal.

TRF4 | 25 anos de inovação

Emagis
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Mutirão
O principal desafio a ser vencido pela administração
do Tribunal no ano forense de 2000 foi a redução do
número de processos pendentes de julgamento. Com
esse objetivo, implementou o projeto de mutirão,
com a atuação de 22 Juízes Federais dos três estados
da Região Sul. A iniciativa proporcionou ao TRF da
4ª Região um desempenho superior aos demais
regionais em volume de julgados, tornando-o, no
período, o mais ágil dos cinco tribunais regionais
brasileiros. Com esse apoio, o número de processos
pendentes diminuiu consideravelmente.

Processos julgados pelo mutirão em prédio alugado
especialmente para o projeto.

TRF4 | 25 anos de inovação

21 de junho de 2001

Teori Albino Zavascki
Presidente
Sessão solene de posse dos dirigentes do biênio 2001/03,
em 21 de junho de 2001. Salão de Atos da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS. Esq. p/
dir.: Teori Albino Zavascki (Presidente do TRF4) e Paulo
Roberto Saraiva da Costa Leite (Ministro do STJ).
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Nylson Paim de Abreu
Vice-Presidente
Sessão solene de posse dos dirigentes do biênio
2001/03, em 21 de junho de 2001. Salão de Atos da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre - RS. Nylson Paim de Abreu assinando o termo
de posse como Vice-Presidente. À sua esquerda, Vilson
Darós e Amir José Finocchiaro Sarti.

Silvia Goraieb
Corregedora
Marga Inge Barth Tessler
Diretora da Emagis
Vilson Darós
Coordenador dos Juizados Especiais Federais

Em 16 de dezembro de 2002, o TRF da 4ª Região
inaugurou, em sessão solene, a sede própria da Corte,
situada na rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300,
Porto Alegre - RS.
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Esq. p/ dir.: Olívio Dutra
(Governador do Estado do RS),
Ellen Gracie Northfleet (Ministra
do STF), Edson Carvalho Vidigal
(Vice-Presidente do STJ), Nilson
Vital Naves (Presidente do STJ) e
Teori Albino Zavascki (Presidente
do TRF4).

Juizados Especiais Federais

Teori Albino Zavascki, Presidente
do TRF4, discursando na
solenidade de instalação do
Juizado Especial Federal de Passo
Fundo - RS, em 16 de janeiro de
2002. Ao seu lado, Gilson Langaro
Dipp, Ministro do STJ.

TRF4 | 25 anos de inovação

Inauguração da atual sede do Tribunal

Os Juizados Especiais Federais entraram em
funcionamento em 2002, após a realização de um
plano piloto iniciado em setembro de 2000 com
base em portaria do Ministério da Previdência, que
permitiu a realização dos acordos judiciais.
A sua implantação possibilitou a tramitação
simplificada de um grande número de processos,
entre eles ações previdenciárias e referentes ao
sistema habitacional, reduzindo o tempo de solução
dos litígios, conferindo maior celeridade à atividade
processual.

TRF4 | 25 anos de inovação

23 de junho de 2003
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Vladimir Passos de Freitas
Presidente
Sessão solene de posse de Vladimir Passos de
Freitas, Presidente, e Marga Inge Barth Tessler, VicePresidente, em 23 de junho de 2003. Plenário, Porto
Alegre-RS.

Marga Inge Barth Tessler
Vice-Presidente
Sessão solene de posse de Vladimir Passos de Freitas,
Presidente, e Marga Inge Barth Tessler, Vice-Presidente,
em 23 de junho de 2003. Plenário, Porto Alegre-RS.
Esq. p/ dir.: Silvia Maria Gonçalves Goraieb, Marga Inge
Barth Tessler e Élcio Pinheiro de Castro.

Vilson Darós, Corregedor
Maria Lúcia Luz Leiria, Diretora da Emagis
Tadaaqui Hirose, Coordenador dos Juizados Especiais
Federais

Esq. p/ dir.: Vladimir Passos de
Freitas, presidente do TRF4 e Tânia
Maria da Cunha, mutuária da CEF,
finalizam acordo, negociado em
audiência de conciliação.

O Projeto Conciliação trata-se de uma iniciativa
pioneira do TRF que consiste na promoção de
audiências de conciliação entre a Caixa Econômica
Federal e seus mutuários, autores de ações judiciais
relativas ao Sistema Financeiro da Habitação, realizado
em novembro de 2003 no Tribunal. O projeto piloto
teve origem em iniciativa inédita da Justiça Federal
de Maringá. Cerca de dois terços dos processos
selecionados foram resolvidos através de acordos,
resultando na aprovação do projeto que foi estendido
a toda 4ª Região.

Processo Eletrônico
O Processo Eletrônico, implantado em março de 2004,
é um sistema de tramitação processual realizado
em meio eletrônico desde a petição inicial até o
arquivamento.
O procedimento, que dispensa a utilização de papel, é
disponibilizado através da internet junto aos Juizados
Especiais Federais.

Acesso ao processo eletrônico
disponível no site do Tribunal.

TRF4 | 25 anos de inovação

Projeto Conciliação
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Nylson Paim de Abreu
Presidente
Sessão Solene de posse dos integrantes do período
2005/2007, em 20 de junho de 2005. Plenário, Porto
Alegre-RS

Maria Lúcia Luz Leiria
Vice-Presidente
Sessão Solene de posse dos integrantes do período
2005/2007, em 20 de junho de 2005. Plenário, Porto
Alegre -RS. Maria Lúcia Luz Leiria discursando na
cerimônia de posse.

João Surreaux Chagas, Corregedor
Luiz Carlos de Castro Lugon, Diretor da Emagis
Edgard Antônio Lippmann Junior, Coordenador dos
Juizados Especiais Federais

Para aumentar a prestação de serviços jurisdicionais,
em 21 de junho de 2005, foi publicada a
Resolução nº 75, que cuidou de alterações
estruturais, transformando e redestinando funções
comissionadas, direcionando-as à área judicial, o que
possibilitou a criação de Turmas Suplementares.
Para atender a meta estabelecida, de aumentar o
número de processos julgados, em 30 de junho de
2005, foram criadas as 1ª e 2ª Turmas Suplementares,
compostas por dois Desembargadores e um Juiz
Federal convocado.
Instituída pela Resolução nº 76, de 30 de junho de
2005, a 1ª Turma Suplementar teve a atribuição de
julgar os processos relativos ao Sistema Financeiro da
Habitação (SFH), cuja demanda constante elevava em
grande escala o número de pendências.

Projeto de Inclusão Social da Vila Chocolatão
Trata-se de projeto social desenvolvido pelo Tribunal
em parceria com outros órgãos públicos e apoio de
entidades não-governamentais, com o objetivo de
reassentar moradores da “Vila Chocolatão” situada,
em condições precárias, nas proximidades do TRF.
O projeto visa à transferência dos habitantes da Vila
(cerca de 700 pessoas) para moradias mais adequadas
em área que comporte atividade de geração de
renda. Importante passo para a consecução do
projeto foi a aquisição de terreno em Porto Alegre
destinado ao novo assentamento, doado pela União,
compreendendo área de 14.144,43 m².

TRF4 | 25 anos de inovação

Criação de Turmas Suplementares
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Maria Lúcia Luz Leiria
Presidente
Sessão Solene de posse dos integrantes do período
2006/2007, em 31 de maio de 2006. Plenário, Porto
Alegre - RS. Maria Lúcia Luz Leiria discursando na
cerimônia de posse.

Amaury Chaves de Athayde
Vice-Presidente
Sessão Solene de posse dos integrantes do período
2006/2007, em 31 de maio de 2006. Plenário, Porto
Alegre -RS.

João Surreaux Chagas, Corregedor
Luiz Carlos de Castro Lugon, Diretor da Emagis
Edgard Antônio Lippmann Júnior, Coordenador dos Juizados
Especiais Federais

As atividades tiveram início no dia 29 de novembro e
culminaram em 08 de dezembro, data escolhida para
o Dia Nacional da Conciliação. Esse dia foi instituído
na 4ª Região, pela Presidência do Tribunal, como o “Dia
da Divulgação das Atividades de Conciliação” pela
Resolução nº 80, de 22 de novembro de 2006.
A 4ª Região promoveu, no início de dezembro de
2006, a Semana da Conciliação. No período, foram
realizadas 2.567 audiências, em diversas Varas Federais
e Juizados Especiais Federais, resultando em 1.554
acordos, ou seja, 66% de processos conciliados.
Entre os meses de setembro e novembro de 2006, a
conciliação foi utilizada nas ações de desapropriação
de terras destinadas à duplicação da rodovia BR-101
no trecho compreendido entre Osório e Torres, no
litoral gaúcho. A BR-101 é uma das principais rodovias
do país. Com 4.542 km, liga o Rio Grande do Norte
ao Rio Grande do Sul, passando por 12 estados. É
importante rota turística, dando acesso ao litoral.
Representa uma necessária via de escoamento de
mercadorias, constituindo também uma alternativa
econômica.

Diário Eletrônico
O Diário Eletrônico é uma publicação oficial da
Justiça Federal de 1º e 2º Graus, disponibilizada pela
Internet, destinada à publicação dos atos judiciais e
administrativos da 4ª Região. Em 1º de dezembro, os
atos oficiais, antes publicados no Diário da Justiça da
União, passaram a ser divulgados no Diário Eletrônico
editado pelo Tribunal, por força da Resolução
nº 70, de 25 de outubro de 2006, que instituiu o
Diário Eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região.
A gestão das publicações dos atos judiciais cabe à
Diretoria Judiciária, e a dos atos administrativos, à
Coordenadoria de Documentação. O novo sistema
oferece facilidade de acesso e pesquisa, além de
proporcionar economia de recursos.

TRF4 | 25 anos de inovação

Semana da Conciliação

29

TRF4 | 25 anos de inovação

21 de junho de 2007

GALERIA DE GESTÕES

30

João Surreaux Chagas, Silvia Goraieb e Maria de Fátima Labarrère.

Silvia Maria Gonçalves Goraieb
Presidente

João Surreaux Chagas
Vice-Presidente

Maria de Fátima Freitas Labarrère, Corregedora
Paulo Afonso Brum Vaz, Diretor da Emagis
Néfi Cordeiro, Coordenador dos Juizados Especiais
Federais, Coordenador do Sistema de Conciliação

Homenagem das Desembargadoras
Federais Silvia Goraieb e Marli Marques
Ferreira aos 250 voluntárias que permitiram,
com seu trabalho, a realização da Expedição
da Cidadania

Realizado na Reserva Indígena Tekoa Ocoy, em
São Miguel de Iguaçu/PR, o projeto é fruto de uma
parceria da Associação dos Juízes Federais do Brasil
(Ajufe) com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região
(TRF4) e tem como objetivo levar a populações
tradicionais (indígenas, quilombolas e populações
ribeirinhas) um conjunto de atividades destinadas a
garantir o direito à cidadania efetiva.
Foram atendidos todos os indígenas que já possuíam
Registro Administrativo de Nascimento de Índio
(RANI) das Aldeias Indígenas TEKOA OCOY, localizadas
em São Miguel do Iguaçu, e de TEKOA AÑETETE e
TEKOA ITAMARÃ, localizadas em Diamante d’Oeste.
O projeto, lançado em junho de 2009, nasceu por
iniciativa das Desembargadoras Federais Marli
Marques Ferreira, Presidente do TRF da 3ª Região, e
Silvia Goraieb, deste Tribunal, tendo o atual Presidente
Vilson Darós dado continuidade, implementando as
etapas necessárias à sua finalização.
Expedição da Cidadania contou com a participação
especial e organização do Foro da Seção Judiciária
do Paraná, Juízes Federais Marcelo Malucelli, Danilo
Pereira Júnior e Juízes Federais Rony Ferreira e
Catarina Volkart Pinto, com a colaboração de
magistrados federais e servidores de diversos Órgãos
Públicos.

Tribunal comemora 20 anos
“As pessoas é que fazem a diferença”
No dia 30 de março de 2009, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região comemorou o
aniversário de 20 anos desde sua inauguração em 1989. Sob o slogan “As pessoas é que
fazem a diferença”, a administração registrou, através da individualidade de seus integrantes,
o reconhecimento de que este Tribunal é fruto do empenho coletivo de desembargadores,
servidores e colaboradores, confirmado nas palavras de Silvia Goraieb, presidente: “Fernando
Pessoa disse que ‘cada minuto que passa é um milagre que não se repete’. Nós, os integrantes
desta Casa, podemos dizer que esta comemoração é o nosso tempo de ontem, hoje e
amanhã, e sempre participaremos do milagre da vida e do saber, iluminados pela chama
da vontade, unidos pelo ideal de justiça, porque temos esperança e fé de que poderemos
comemorar eternamente o valor e a grandeza de nosso Tribunal”.
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Projeto Expedição da Cidadania
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22 de junho de 2009

Vilson Darós
Presidente
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Vilson Darós, na sala de reuniões da
Presidência, durante a cerimônia
de lançamento do e-Proc v2.

Élcio Pinheiro de Castro
Vice-Presidente
Na Vice-Presidência, Élcio Pinheiro
de Castro, com o Regimento
Interno do TRF da 4ª Região em
mãos.

Luiz Carlos de Castro Lugon, Corregedor Regional
Tadaaqui Hirose, Diretor da Emagis
Paulo Afonso Brum Vaz, Coordenador dos Juizados Federais
Álvaro Eduardo Junqueira, Coordenador do Sistema de Conciliação
Otávio Roberto Pamplona, Desembargador Ouvidor

No ano de 2010, os sistemas E-Proc V2 e SEI tiveram sua implantação consolidada em toda a 4ª
Região, permitindo uma efetiva gestão do conhecimento, fincada em parâmetros modernos, e
redundando em decisões mais precisas e qualificadas dos administradores e julgadores. Com
a mudança oriunda dessa implantação, que se deu de forma muito rápida, muito se ganhou,
não só em termos de organização e agilização dos processos judiciais e administrativos, mas,
também, na economia ambiental, já que muitas árvores subsistiram em nossas florestas, bem
assim foram economizados milhões de litros de água que seriam utilizados na produção de
papel. Com o desenvolvimento desses sistemas ganhou o cidadão, com a celeridade; e a
sociedade, com a preservação do meio ambiente. E, acrescente-se, ambos foram desenvolvidos
por técnicos da Justiça Federal, utilizando software livre, a custo zero, portanto. O processo
eletrônico judicial, E-Proc V2, foi uma das práticas homenageadas no VII Prêmio Innovare em
2010, obtendo o merecido destaque. Do mesmo modo, o processo eletrônico administrativo,
o SEI, por meio de termo de cooperação técnica, foi adotado pelas Prefeituras Municipais de
Porto Alegre, de Alegrete e de São Gabriel; pelo INSS, pela Defensoria Pública da União, pela
EMBRAPA de Bento Gonçalves, pela Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul e pelos
Tribunais de Justiça Militar dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Planejamento Estratégico
Na última sessão do ano de 2009, o Plenário do Tribunal aprovou o planejamento estratégico
formulado para os quatro anos seguintes da corte e da Justiça Federal da 4ª Região.
A íntegra do Planejamento Estratégico da corte foi publicada em um livreto e também
disponibilizada para leitura no Portal da Justiça Federal da 4ª Região. A elaboração do
planejamento estratégico era uma das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) para o ano de 2009. O documento deveria estar alinhado ao planejamento dos órgãos
superiores ao Tribunal, no caso, o próprio CNJ e o Conselho da Justiça Federal (CJF).
Após a aprovação, todos os objetivos, metas e indicadores definidos no planejamento passaram
a ser debatidos em reuniões de avaliação estratégica, as RAEs, que aconteciam periodicamente
e buscavam aprimorar e readequar, quando necessário, os objetivos traçados.

Vila Nova Chocolatão
Desde que o prédio-sede do Tribunal foi inaugurado em 2002, magistrados e servidores se
defrontam com uma triste realidade: a existência de uma comunidade chamada Vila Chocolatão,
assentada irregularmente num terreno pertencente à Administração Federal, atrás do prédio.
A vila ganhou esse nome por ficar ao lado de um outro prédio federal, que abriga o Ministério da
Fazenda. O edifício foi apelidado de “Chocolatão” por ter formato retangular e cor marrom. Desde
2005, a corte está envolvida num projeto de inclusão social dessa comunidade de famílias, com a
intenção de reassentá-las num terreno doado pela União. Durante a gestão do presidente Darós,
foi dado seguimento ao trabalho, com a criação da Assessoria de Responsabilidade Social.
Os servidores da assessoria, juntamente com outras entidades governamentais e ONGs,
acompanharam a construção das casas no loteamento, localizado na avenida Protásio Alves, 9.099,
em Porto Alegre, até a sua conclusão. Em maio, 181 famílias se mudaram e puderam conhecer uma
nova realidade. No local, foi montado um galpão de reciclagem de lixo para geração de renda, e os
moradores foram orientados por palestras, como a da professora da Faculdade de Administração
da UFRGS Tânia Nunes da Silva, que falou no auditório do Tribunal sobre esse modo de produção.
A corte participou também, durante a gestão, do projeto Pim/Pia, que faz parte da Rede de
Sustentabilidade da Vila Chocolatão. Formada por órgãos públicos, entidades e organizações não
governamentais, a rede primou pelo desenvolvimento e pela melhoria da qualidade de vida da
comunidade, com ações visando à saúde, à educação e à geração de renda.
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20 de junho de 2011

Marga Inge Barth Tessler
Presidente
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Luiz Carlos de Castro Lugon
Vice-Presidente
Tadaaqui Hirose
Corregedor Regional
Tadaaqui Hirose, Marga Inge Barth Tessler e Luiz Carlos de Castro Lugon.

Equipe da Gestão 2011–2013

Composição no biênio 2011–2013

Acordo de cooperação faz do SEI,
o “Processo Eletrônico Nacional”
A desembargadora federal Marga Inge Barth Tessler, presidente do Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (TRF4), assinou com a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG),
Miriam Belchior, acordo de cooperação técnica de cessão gratuita do software SEI para ser
utilizado no “Processo Eletrônico Nacional”, projeto que pretende modernizar e virtualizar a
atividade da administração pública da União, estados e municípios.
O SEI foi o primeiro sistema do país a virtualizar os procedimentos administrativos e foi
desenvolvido por servidores do TRF4, sem custos para a administração pública.
Agiliza o trabalho porque compartilha o conhecimento e simplifica as atividades,
economizando o tempo de tramitação dos processos, bem como o dinheiro público.

UAA – Unidade Avançada de Atendimento
Uma alternativa desenvolvida pela JFRS para garantir atendimento da JF em um número
maior de comunidades.
A nova estrutura, criada pela Justiça Federal da 4ª Região, amplia o atendimento ao público
em municípios sem varas federais.
Na UAA, são processadas e julgadas as causas previdenciárias comuns e as execuções fiscais,
com a realização de audiências, perícias, emissão de certidões e cadastramento de partes e
advogados no processo eletrônico.
UAAs instaladas em 2012 e 2013:
Ijuí (RS), Araranguá (SC), Montenegro (RS), Santa Vitória do Palmar (RS), Jaguarão (RS), São
Francisco do Sul (SC), Videira (SC), Vacaria (RS), São Leopoldo (RS), Soledade (RS), Frederico
Westphalen (RS).

TELA TRF4 – Sessões de Julgamento ao vivo
O TRF4 investe na transparência para fortalecer o acesso à justiça, à informação e à prestação
do serviço público com a implantação do sistema que permite o acompanhamento das
sessões de julgamentos ao vivo via internet. Os usuários também poderão assistir online aos
eventos do tribunal.
O sistema proporciona uma solução para captura, edição e transmissão de áudio e vídeo, em
padrão digital. A própria gravação em áudio e vídeo do julgamento também será juntada ao
sistema eletrônico processual, dispensando a juntada de notas taquigráficas.
Todas as salas de sessões de julgamento, gabinetes de desembargadores federais, plenário,
secretarias de turma, auditório, sala da Escola da Magistratura e demais diretorias do tribunal
estão equipadas para o acompanhamento dos trabalhos ao vivo.
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O primeiro sistema processual eletrônico do judiciário federal brasileiro traz a marca do
pioneirismo da 4ª Região. Enfrenta o desafio de dar uma resposta mais rápida ao cidadão e
também a preocupação com o meio ambiente, acabando com o uso do papel. Totalmente
desenvolvido por servidores de tecnologia da informação da Justiça Federal da 4ª Região, o
eproc garante a segurança das informações e baixo custo para os cofres públicos, com o uso
de software livre.
O sistema começou a ser utilizado em 2003 nos Juizados Especiais Federais (JEFs). Em 2009,
foi implantado nas varas federais comuns e, em 2010, chegou ao TRF4. Atualmente, os
processos em todos os graus e matérias de jurisdição são eletrônicos na 4ª Região.
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TRF4: O TRIBUNAL DA INOVAÇÃO
Há 25 anos, magistrados e
servidores da Região Sul iniciaram
a construção de uma nova página
na história da Justiça Federal
brasileira.

disseminação da conciliação,
implantação da educação
corporativa e utilização do
planejamento estratégico como
ferramenta de gestão.

No início, buscou-se dotar
o Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (TRF4) de uma
estrutura material adequada
para o desempenho de suas
competências.

O segredo do sucesso das
inovações reside no apoio às
iniciativas individuais, no incentivo
à construção coletiva da solução
dos problemas com base no
diálogo, sucedendo-se as gestões
sem descontinuidade dos projetos,
buscando sempre a excelência na
prestação de serviços ao cidadão.

Logo após, o desafio foi encontrar
soluções criativas para imprimir
celeridade à tramitação das ações
judiciais, com a facilitação do
acesso à Justiça, pós Constituição
de 1988.
Com esse objetivo, várias
ações foram adotadas:
especialização de varas,
interiorização, desenvolvimento
de processos eletrônicos judicial
e administrativo, autorização
para teletrabalho, adoção da
videoconferência para a oitiva de
pessoas em processos judiciais,
implantação de juizados especiais,

Se hoje o TRF4 é considerado o
tribunal federal mais informatizado
e ágil do país, é porque todos os
que por aqui passaram deixaram
sua marca e sua contribuição para
fazer valer a missão do tribunal,
de prestar uma jurisdição efetiva,
célere e de qualidade.
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25 anos de história
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O TRF4 julga recursos em ações
decididas por juízes de primeiro
grau, e tem jurisdição nos estados
do Paraná, do Rio Grande do Sul e
de Santa Catarina.
Ao longo desse um quarto
de século, julgou processos
envolvendo temas relevantes,
que marcaram o cenário social,
econômico e político do país, como
a demarcação de terras indígenas
e quilombolas, a proteção da
Mata Atlântica, as indenizações
consequentes dos anos de Regime
Militar, as desapropriações para
construções de obras públicas e
crimes do colarinho branco.
O tribunal também se mostrou
atuante em processos de interesse
social, como causas previdenciárias
e de saúde, suprindo aqueles

Implantação do TRF da 4ª Região

que se sentiram prejudicados
em seus direitos frente ao
Estado. Pessoas que tiveram seus
benefícios negados pelo INSS, ou
que se viram sem possibilidade
de adquirir medicamentos e
tratamentos de saúde pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), tiveram na
Justiça Federal e no tribunal um
espaço para buscar seus direitos.
Sempre na busca da melhoria da
prestação jurisdicional, traduzida
em efetividade e agilidade no
julgamento das ações, o TRF4 temse destacado como um tribunal
pioneiro na inovação. Entre suas
ações de destaque estão a criação
dos processos eletrônicos judiciais
e administrativos, a especialização
de varas federais, o uso de
videoconferência, a transmissão
das sessões de julgamento pela
internet e o teletrabalho.
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Criado pela Constituição Federal
de 1988 e instalado em 30 de
março de 1989, o Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF4) é, 25
anos depois, uma instituição de
Justiça consolidada e reconhecida.
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PROCESSO ELETRÔNICO
Tribunal sem papel

40
São mais de 10 anos de
construção e consolidação
de sistemas eletrônicos para
agilização do serviço prestado,
tornando presente a marca da
inovação do TRF4 no Poder
Judiciário nacional. Hoje, com
a modernização da atividade
judicial e administrativa, não
ingressam mais processos de
papel no tribunal. O eproc
(Processo Eletrônico Judicial)
e o SEI (Sistema Eletrônico de
Informações) foram criados
no TRF4 e, atualmente, são
compartilhados com outras
instituições.
O eproc é o primeiro processo
eletrônico do Judiciário
Federal do país, reconhecido
pela sua funcionalidade e por

contemplar todas as matérias e
graus de jurisdição.
Já o SEI, que agilizou e
diminuiu a burocracia
administrativa, tem sua
tecnologia cedida a mais de
20 instituições públicas, sendo
o software utilizado pelo
governo federal no projeto
PEN-SEI (Processo Eletrônico
Nacional – Sistema Eletrônico
de Informações).
Por todo este investimento em
tecnologia da informação para
prestação de serviço público,
a Justiça Federal da 4ª Região
é considerada pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) a
mais virtualizada do país.

Mais um capítulo da inovação e
do pioneirismo do TRF4 foi escrito
no sistema de conciliação do
Judiciário Federal. Em 2003, a 4ª
Região desenvolveu o primeiro
projeto-piloto de conciliações do
país. Era o embrião do sistema hoje
estruturado no tribunal e em todos
os estados da Região Sul.
Seguindo uma tendência mundial,
o TRF4 investiu na conciliação
como forma de solucionar conflitos
judiciais, buscando o fim dos
litígios pelo acordo entre as partes.
Atualmente, a cultura de paz social
é uma realidade e uma rotina
na 4ª Região, com a capacitação
de magistrados e servidores em
cursos teóricos e práticos de
métodos compositivos. Seja no
dia a dia, com o encaminhamento
de processos para a conciliação,
ou por meio de mutirões, o
tribunal tem posto fim a inúmeros
processos judiciais, até antes
mesmo do ajuizamento das ações.
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CONCILIAÇÃO
Cultura de paz social
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JUIZADO ESPECIAL
FEDERAL
Justiça Cidadã
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A 4ª Região pode ser considerada o berço dos
Juizados Especiais Federais (JEFs), pois apostou
nesta inovação, antes mesmo da lei que criou os
juizados no país. O projeto-piloto da iniciativa, que
teve por objetivo democratizar o acesso à Justiça,
foi desenvolvido aqui na Justiça Federal da Região
Sul. Criado para atender demandas cujo valor não
ultrapasse 60 salários mínimos, os JEFs dispensam
a presença de advogado, reduzem e simplificam o
número de etapas processuais. Com isto, é possível
oferecer um serviço mais ágil e acessível aos cidadãos.
Em 2003, foi criada a Coordenadoria dos JEFs no
tribunal, que atua na organização dos juizados da 4ª
Região, buscando a padronização, a simplificação e a
celeridade.

O TRF4 é considerado pelo
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) o tribunal federal do país
com maior nível de maturidade
em gestão estratégica. O tribunal
alcançou o índice de 71,50% de
formulação, implementação,
comunicação e monitoramento
da estratégia nacional para
modernização da Justiça. Em
segundo lugar, com 64,50%, ficou
o Conselho da Justiça Federal (CJF)
e, em terceiro, o TRF3, com 55,50%.
Os resultados foram apontados no
Diagnóstico de Gestão Estratégica
do Poder Judiciário de 2013 e
refletem o esforço do TRF4 em
desenvolver projetos inovadores
e pioneiros na administração
judiciária.
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GESTÃO
Modernização da
administração pública
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Mais um desafio enfrentado: levar
a Justiça Federal da 4ª Região para
longe das capitais e para mais
perto do cidadão. O compromisso
de garantir o acesso à justiça é uma
das grandes metas do TRF4 nestes
25 anos.
A história da Justiça Federal da
4ª Região foi escrita levando a
estrutura judicial para longe da
sede, inicialmente nas cidades

pólos regionais do Paraná, do Rio
Grande do Sul e de Santa Catarina,
chegando, depois, a outros
municípios. O esforço se reflete no
reconhecimento do CNJ, que avalia
a Justiça Federal da Região Sul
como a mais interiorizada do país.
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JUSTIÇA FEDERAL MAIS
INTERIORIZADA DO PAÍS
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História escrita pelo interior
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O início foi em 1987, antes mesmo
da instalação do TRF4, quando
foi implantada a Vara Federal
de Rio Grande (RS), a segunda
vara federal do país. No mesmo
ano, foram criadas unidades nas
cidades gaúchas de Santa Maria,
Passo Fundo e Uruguaiana. Em
Santa Catarina, Chapecó, Criciúma,
Joaçaba e Joinville receberam
suas varas federais e, no Paraná,
as primeiras foram instaladas em
Londrina e Foz do Iguaçu.
Atualmente, na Seção Judiciária
do Rio Grande do Sul, existem 24
subseções, com 78 varas federais.
As subseções gaúchas estão
sediadas nos municípios de Porto
Alegre, Bagé, Bento Gonçalves,
Cachoeira do Sul, Canoas, Capão
da Canoa, Carazinho, Caxias do
Sul, Cruz Alta, Erechim, Gravataí,
Lajeado, Novo Hamburgo, Palmeira
das Missões, Passo Fundo, Pelotas,
Rio Grande, Santo Ângelo, Santa
Cruz do Sul, Santa Maria, Santa
Rosa, Santana do Livramento,
Santiago e Uruguaiana.
Na Seção Judiciária de Santa
Catarina são 17 subseções, com
43 varas federais distribuídas

nas cidades de Florianópolis,
Blumenau, Brusque, Caçador,
Chapecó, Concórdia, Criciúma,
Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba,
Joinville, Lages, Laguna, Mafra,
Rio do Sul, São Miguel do Oeste e
Tubarão.
Já no Paraná, a estrutura conta com
19 subseções judiciárias e 66 varas
federais nas cidades de Curitiba,
Apucarana, Campo Mourão,
Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco
Beltrão, Guairá, Guarapuava,
Jacarezinho, Londrina, Maringá,
Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco,
Ponta Grossa, Telêmaco Borba,
Toledo, Umuarama e União da
Vitória.
Toda essa caminhada percorrida
para proporcionar uma Justiça
mais próxima e acessível a
quem precisa é reconhecida
pela sociedade e, também, pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
A pesquisa “Justiça em Números”
vem confirmando, sucessivamente,
a 4ª Região como a Justiça Federal
mais interiorizada do país.
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Instalação de Varas Federais:
Esquerda
Rio Grande (RS)
Francisco Beltrão (PR)
Execuções Fiscais de Curitiba (PR)
Caxias do Sul (RS)
Paranaguá (PR)
Canoas (RS)
Carazinho (RS)
Centro
Rio Grande (RS)
Cascavel (PR)
Porto Alegre (RS)
Itajaí (SC)
Direita
Ata da Sessão de Instalação da Vara Federal
de Rio Grande (RS), em 16 de maio de 1987.
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Encurtando distâncias:
Justiça Federal mais perto
de você
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50 quilômetros. Essa é a distância
máxima a ser percorrida por
84,52% da população gaúcha
até encontrar um ponto de
atendimento da Justiça Federal
do RS (JFRS). A conclusão vem
do estudo elaborado dentro do
Planejamento Estratégico da
instituição, que objetiva medir o
acesso da população do estado aos
serviços da JFRS.
A pesquisa utiliza critérios sóciogeográficos para determinar o
percentual de gaúchos atendidos
pela Justiça Federal. Com base em
dados do IBGE, são considerados
atendidos aqueles municípios cuja
zona urbana se encontra a, no
máximo, 50 quilômetros de uma
subseção ou unidade avançada
da instituição. A distância foi

fixada levando em consideração o
tempo máximo dispensado para
o deslocamento, que, em média, é
de uma hora.
Os dados apontam que, em dois
anos, a população com acesso à
JFRS teve um acréscimo de 464.000
pessoas. Parte desse mudança se
deve à criação de novas subseções
– como é o caso de Palmeira das
Missões – e, também, das Unidades
Avançadas de Atendimento (UAAs),
instaladas no interior do estado.

Varas Federais
UAAs

Uma iniciativa inovadora e pioneira
para estar mais presente nas
comunidades. As UAAs – Unidades
Avançadas de Atendimento–
têm o selo da criatividade da
Justiça Federal da 4ª Região na
consolidação do projeto de estar
presente em um número maior de
cidades.
O diferencial das UAAs é que o
modelo permite instalar uma
unidade da Justiça Federal sem
a necessidade de previsão legal
e dotação orçamentária para sua
criação. O que conta é a vontade e
a preocupação do TRF4 de facilitar
o acesso à Justiça.
O projeto garante a ampliação
do atendimento ao público em
municípios onde o Poder Judiciário
Federal não está presente. As
unidades substituem os antigos
Juizados Especiais Federais
Avançados (JEFAs) e, hoje,
atendem em média a população
de oito municípios.

A parceria com a Justiça Estadual e
as prefeituras dos municípios dos
estados do Sul viabiliza a estrutura
física. Já o atendimento ao público
é feito por servidores da Justiça
Federal. Como toda a 4ª Região
opera via processo eletrônico,
a infraestrutura de tecnologia
da informação proporciona o
ajuizamento de ações por meio
do eproc, em todas as unidades
avançadas.
Nas UAAs, são processadas e
julgadas as causas previdenciárias
comuns e as execuções fiscais, com
a realização de perícias, emissão
de certidões e cadastramento de
partes e advogados no processo
eletrônico. O cidadão não
precisa se deslocar até as varas
federais nem para a realização da
audiência, que acontece direto da
UAA, por videoconferência.
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UAAs:
Unidades Avançadas de
Atendimento
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Para cumprir o objetivo de prestar
uma justiça célere e efetiva, o TRF4
enfrentou mais um desafio para
inovar: especializar para julgar
melhor.
A 4ª Região foi pioneira no país
no investimento em capacitação
de magistrados e servidores para
atuar nas diferentes matérias de

competência da Justiça Federal,
com a especialização de turmas de
julgamento no tribunal e de varas
federais no primeiro grau.
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PIONEIRISMO NA
ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS
Especializar para julgar melhor
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Um olhar especializado
Primeiro, o tribunal segmentou
as matérias julgadas em oito
turmas: duas administrativas, duas
previdenciárias, duas tributárias e
duas criminais. A partir da década
de 1990, buscou aprimorar a
qualidade, dando mais velocidade
ao julgamento também no
primeiro grau, especializando as
varas federais.
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Em 1993, foram implantadas
as primeiras varas federais
previdenciárias, em Porto
Alegre e, depois, em Curitiba,
que hoje totalizam 15 unidades,
presentes ainda nas cidades
gaúchas de Pelotas, Santa Maria
e Santo Ângelo, nos municípios
catarinenses de Joinville (duas
varas) e Tubarão, e nas paranaenses
Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão,
Guarapuava e Ponta Grossa (duas
varas).
As primeiras varas especializadas
em execuções fiscais foram
implantadas em setembro de
1993 em Porto Alegre e Curitiba.
Atualmente, existem 12 unidades
nas três capitais e em cidades do
interior da 4ª Região.
A próxima inovação foi a
designação de uma vara para
analisar os processos envolvendo o
Sistema Financeiro da Habitação
(SFH). Curitiba foi a primeira
cidade do Brasil a receber uma vara
especializada em SFH. A instalação
ocorreu em novembro de 2000,
em cerimônia realizada na capital

paranaense. Posteriormente, em
dezembro de 2004, Porto Alegre
também recebeu a sua vara
especializada em SFH.
Acompanhando o crescimento
das demandas e a complexidade
dos julgamentos, foram também
especializadas varas para análise
de casos de lavagem de dinheiro.
A de Porto Alegre, instalada em 9
de junho de 2003, foi a primeira
do país desse tipo. Hoje, as varas
têm competência para julgar ações
de lavagem de dinheiro e crime
organizado: duas em Curitiba,
uma em Porto Alegre, uma em
Florianópolis.
Em 2006 e 2007, foram instaladas
as primeiras varas especializadas
em crime organizado. Na estrutura
atual, além das unidades
judiciárias nas capitais, existem
mais quatro varas no interior do
Paraná: duas em Foz do Iguaçu,
uma em Londrina e outra em
Maringá.
As primeiras varas federais
tributárias do Brasil foram
instaladas na capital gaúcha,
em dezembro de 2004,
buscando trazer mais agilidade
no julgamento de processos
envolvendo tributos como
Imposto de Renda, PIS, COFINS e
contribuições previdenciárias.
A criação das primeiras varas
federais ambientais do país
em Curitiba, Porto Alegre e

Florianópolis também foi um
marco no Judiciário Federal
brasileiro. A primeira unidade
deste tipo no país foi inaugurada
em 6 de maio de 2005, na capital
paranaense. Mesmo antes da
instalação das primeiras varas
ambientais, a Justiça Federal
da 4ª Região já tinha uma visão
diferenciada sobre a questão
ambiental.
O pioneirismo da 4ª Região em
matéria ambiental veio antes
mesmo da implantação das
primeiras varas da matéria. Em
2002, foi proferida pelo juiz federal
titular da Vara Federal de Criciúma
(SC) a primeira sentença do país a
condenar criminalmente pessoa
jurídica por crime ambiental.
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Instalações das
primeiras Varas
especializadas,
1993;

Instalação de Vara
especializada em
SFH, 2000
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Há quase quinze anos, uma das
maiores inovações da Justiça
Federal do país começou a ser
pensada e desenvolvida aqui na
4ª Região. Era o projeto-piloto dos
Juizados Especiais Federais, os
JEFs, que aconteceu em 2000 em
Porto Alegre, antes mesmo da lei
que instalava os juizados, que é de
2001.
De lá para cá, os JEFs cresceram,
se consolidaram e foram
reconhecidos pela sociedade
como uma verdadeira ponte entre
o cidadão e a Justiça Federal, que
antes era até considerada distante
da realidade das comunidades.
Os juizados se tornaram o espaço
para o cidadão buscar seus direitos

de forma mais rápida, com menos
etapas no processo. É no JEF que
o segurado do INSS busca seus
direitos, que o mutuário da Caixa
Econômica Federal questiona os
valores pagos no seu contrato, por
exemplo.
Hoje, no Paraná, no Rio Grande
do Sul e em Santa Catarina, esta
revolução, que mudou a cultura da
Justiça Federal, os ritos processuais
e encurtou o caminho de acesso à
Justiça tem nome: Juizado Especial
Federal.
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JUIZADOS ESPECIAIS
FEDERAIS DA 4ª REGIÃO:
A DEMOCRATIZAÇÃO DA JUSTIÇA
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Justiça cidadã
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O tribunal foi o pioneiro na
instalação dos Juizados Especiais
Federais (JEFs) no país. Um
projeto-piloto na 3ª Vara Federal
Previdenciária de Porto Alegre em
setembro de 2000 foi a primeira
experiência em nível nacional. O
sucesso desse projeto serviu de
parâmetro para a Lei 10.259, de
2001, que regulamentou os JEFs.
A cerimônia nacional de
lançamento dos juizados foi, por
esse motivo, em Porto Alegre,
no dia 14 de janeiro de 2002.
Doze anos depois, os JEFs estão
consolidados como alternativa
judicial rápida e efetiva para a

população, em causas de até
60 salários mínimos. São quase
um milhão de processos em
andamento.
Atualmente, na 4ª Região existem
134 JEFs, um Juizado Especial
Federal Avançado (JEFA) e 12
turmas recursais. Em 2013, foram
julgadas 302.690 ações nos JEFs e
120.077 nas Turmas Recursais (TRs)
da 4ª Região.

Cerimônia de lançamento nacional dos
Juizados Especiais Federais, realizada na
Seção Judiciária do RS, em 2002.

Nos JEFs, os ritos processuais
são simplificados e as etapas
processuais, diminuídas. Em
caso de recurso, o julgamento é
feito pelas Turmas Recursais. O
pagamento é por RPV (Requisição
de Pequeno Valor), que ocorre em
até 60 dias após o julgamento final
da ação.
Acessível a todos, qualquer
cidadão ou pessoa jurídica pode
ajuizar uma ação eletrônica
nos JEFs da 4ª Região, sem o

acompanhamento de advogado.
Os serviços são gratuitos, só
precisando de representante legal
em caso de proposição de recurso
nas Turmas Recursais.
Cerca de 75% dos casos dos JEFs
envolve direitos previdenciários.
Com este perfil, os juizados vêm
se consolidando como um dos
principais destinos dos segurados
do INSS, que buscam garantir seus
benefícios.

Reestruturação para uma resposta
mais rápida ao cidadão
As Turmas Recursais (TRs) foram
instituídas juntamente com os JEFs
para julgar os recursos em ações de
primeiro grau. Inicialmente, eram
formadas por grupos de três juízes
titulares e um suplente, investidos
em mandatos temporários de dois
anos.
O crescimento da demanda levou
à promulgação da Lei nº 12.665,
de 13 de junho de 2012, que
aumentou o número de Turmas
Recursais nas regiões e criou o
cargo permanente de juiz de
Turma Recursal. A Região Sul
passou a contar com 12 Turmas
Recursais, cinco no Rio Grande do

Sul, quatro no Paraná e três em
Santa Catarina.
Entre os benefícios dos juízes
permanentes nas TRs, destaca-se
o entrosamento dos magistrados
e das equipes de trabalho e
o consequente aumento de
produtividade. Outro aspecto é
a pacificação da jurisprudência,
concretizada com a permanência
dos magistrados nos cargos,
com entendimentos sobre
determinadas matérias mais
consolidados.
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Maior efetividade e resultado
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Fórum
Interinstitucional Previdenciário:
diálogo entre parceiros
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A Coordenadoria dos Juizados
Especiais Federais (Cojef ) do TRF4
criou o Fórum Interinstitucional
Previdenciário, um instrumento
pioneiro na promoção do diálogo
entre as instituições que atuam nos
processos previdenciários nos três
estados da Região Sul do Brasil.
A iniciativa inédita tem como
objetivo melhorar a prestação
jurisdicional, com a colaboração
das partes interessadas no
processo.
Em reuniões trimestrais
coordenadas pela Cojef, as
entidades que atuam no Direito
Previdenciário discutem formas de
melhorar a prestação jurisdicional
previdenciária, padronizar
procedimentos para agilizar os
processos e garantir um maior
acesso à estrutura judiciária.
As entidades participantes se
reuniram pela primeira vez
no auditório do tribunal em
agosto de 2010. Representantes
da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB-RS), da Procuradoria
Regional Federal da 4ª Região
(PRF4), da Procuradoria Regional
Federal Especializada em INSS,
da Defensoria Pública da União,
da Federação de Trabalhadores
Aposentados e Pensionistas e
da Superintendência Regional
do INSS dialogaram com
representantes dos juizados e

do sistema da conciliação do
tribunal. Posteriormente, o fórum
foi estendido para Santa Catarina
e Paraná.
Entre as proposições nascidas
nos fóruns dos três estados
durante esses quase quatro anos
de existência, já são realidade a
criação de cargos de Juiz Federal
de provimento permanente junto
às Turmas Recursais, a criação das
Defensorias Públicas Estadual e da
União no Estado de Santa Catarina,
o aprimoramento dos programas
de cálculo disponibilizados pelas
Direções do Foro das Seções
Judiciárias por suas Contadorias e
a padronização de procedimentos
nos juizados, entre outras.
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Curitiba (PR)
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Florianópolis (SC)

Porto Alegre (RS)

Porto Alegre (RS)

Florianópolis (SC)
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Mais uma vez, a 4ª Região é o
berço para o desenvolvimento
de uma ideia adotada em todo o
Judiciário. Há mais de dez anos,
aconteceu aqui o primeiro projetopiloto de conciliação da Justiça
Federal brasileira.

as unidades judiciárias dos três
estados do Sul. A conciliação se
confirmou como um caminho
eficiente de pôr fim a conflitos, até
antes mesmo do ajuizamento e,
também, a processos, equilibrando
as vontades das partes.

O propósito do TRF4 de investir
na conciliação como forma de
solução e pacificação de conflitos
foi o ponto de partida para o
crescimento do sistema, que
mudou a cultura do Judiciário e se
transformou em meta exigida pelo
CNJ.

Esse investimento na conciliação
se traduz na consolidação dos
Centros Judiciários de Solução
de Conflitos (Cejuscons), na
capacitação de magistrados
e servidores para mediar os
problemas entre as partes e na
formação de conciliadores em
busca de uma cultura de paz social.

Com a trajetória trilhada durante
anos, hoje, a conciliação faz parte
da rotina do tribunal e de todas
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CONCILIAÇÃO NA 4ª REGIÃO:
UMA CULTURA DE PAZ
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TRF4 escrevendo a história
da conciliação no país
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A primeira experiência do país
em conciliação no âmbito da
Justiça Federal foi da 4ª Região:
o Projeto Conciliação – Projecon.
As audiências iniciais do projetopiloto foram feitas em processos
do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH) em novembro
2003, obtendo sucesso em 66%
dos casos.

Os juízes federais do Projecon
divulgaram a experiência, até
então desconhecida, por todas
as regiões do país, proferindo
diversas palestras em outros
estados e recebendo outros
magistrados interessados em
conhecer o trabalho de conciliação
desenvolvido aqui.

A repercussão fora do âmbito
da 4ª Região serviu de base para
implantação de outros programas
de conciliação na Justiça Federal.

Primeira reunião
sobre Conciliação
no TRF

Celebração de
acordos

Em 2005 foi criado oficialmente
o Sistcon, Sistema de Conciliação
do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região.

ambas as partes e, também, para
a Justiça Federal, que finaliza a
ação com um acordo que satisfaz a
quem está litigando.

Na estruturação do sistema, entre
julho de 2005 e agosto de 2007,
o Sistema Conciliação viabilizou
e prestou apoio na realização
de aproximadamente 9.204
audiências, com 5.205 acordos.
Ou seja, aproximadamente 57%
dos processos submetidos à
conciliação tiveram sua baixa
definitiva.

A conciliação tem cumprido
um papel social importante em
ações de grande demanda. Por
meio da promoção de acordos,
foram regularizados centenas
de financiamentos, seja pelo
equacionamento da dívida
decorrente dos contratos de
Sistema Financeiro da Habitação,
seja pela liquidação, eliminando
conflitos e proporcionando
tranquilidade às famílias
envolvidas. Com isto, é possível
colaborar com a pacificação social
em uma das áreas sociais mais
sensíveis: a moradia.

Era apenas o início da mudança
de mentalidade para resolução
dos conflitos. Atualmente, as
audiências atingem índices mais
altos de acordos, porque ao longo
dos anos foi-se comprovando as
vantagens da conciliação para
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Sistcon:
Sistema de Conciliação do TRF4
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Cejuscon JFRS
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Centros para conciliar
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Em março de 2011, a Resolução
nº 15 do TRF4 regulamentou
a ampliação do Sistema de
Conciliação da 4ª Região e criou 17
Cejuscons (Centros Judiciários de
Solução de Conflitos e Cidadania).
Em maio, já estavam começando
as primeiras instalações desses
centros. Além de uma unidade
em cada capital, no Paraná foram
instalados Cejuscons em Londrina,
Maringá e Cascavel. Já no Rio
Grande do Sul, os primeiros centros
foram em Novo Hamburgo, Caxias
do Sul, Santa Maria, Pelotas, Rio
Grande, Bento Gonçalves e Canoas.
Em Santa Catarina, a inovação
começou por Blumenau, Joinville,
Criciúma e Lajeado.
Hoje são 28 Cejuscons. Sete
unidades no Paraná: Curitiba,
Maringá, Londrina, Cascavel,
Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e

Umuarama. Já no Rio Grande
do Sul, 16 centros são a casa da
conciliação. Estão localizados em
Porto Alegre, Novo Hamburgo,
Caxias do Sul, Rio Grande, Pelotas,
Santa Maria, Carazinho, Santo
Ângelo, Erechim, Santa Cruz do
Sul, Uruguaiana, Santana do
Livramento, Lajeado, Passo Fundo,
Canoas e Bento Gonçalves.
Em Santa Catarina, são cinco: em
Florianópolis, Chapecó, Criciúma,
Joinville e Blumenau.
Em 2013, os Cejuscons e as varas
federais gaúchas promoveram
mais de 16 mil audiências de
conciliação, com acordos fechados
em quase 14 mil casos. Os valores
negociados superaram os R$ 242
milhões.

Em 2005, a Justiça Federal da
4ª Região realizou a primeira
conciliação do Judiciário Federal
fora da sua sede. A iniciativa
inédita aconteceu no Conjunto
Habitacional Parque dos Maias,
em Porto Alegre. Magistrados e
servidores da Seção Judiciária do
Rio Grande do Sul promoveram
acordos em ações de moradores
com a Caixa Econômica Federal
(CEF).

O objetivo era levar o serviço da
Justiça até aquela comunidade
carente, para que os mutuários
pudessem regularizar a situação
de seus imóveis financiados com a
Caixa.

TRF4 | 25 anos de inovação

Primeira conciliação da
Justiça Federal na comunidade
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Conciliação no Conjunto Habitacional
Parque dos Maias, Porto Alegre (RS)
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Conciliação Itinerante
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Em 2013, o tribunal colocou em
prática o projeto de audiências
de conciliação itinerantes e foi até
os cidadãos conciliar processos
que já estavam em grau de
recurso. O Sistcon, juntamente
com o Gabinete de Conciliação do
Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), esteve em municípios do
interior dos três estados do sul.
No Rio Grande do Sul, a equipe
esteve em Lajeado, onde realizou
43 audiências e alcançou acordo
em 100% dos processos. Foi
também a Novo Hamburgo e a

Caxias do Sul. Em 46 audiências,
chegaram a um acordo em todas.
No Paraná, Londrina foi a cidade
escolhida. Das 51 audiências,
obtiveram acordo em 50.
Os resultados comprovam o
acerto do Judiciário em apostar
na conciliação como grande
ferramenta na solução dos
conflitos, buscando a satisfação
das partes por meio do diálogo.

Pacificação dos conflitos
antes e durante o processo

Em abril de 2009, a Seção Judiciária
do Paraná criou o SICOPP (Sistema
de Conciliação Pré-Processual),
uma inovação para realizar a
perícia e a audiência de conciliação
antes da citação das partes,
tornando a solução possível em
cerca de 40 dias.
Tendo por base o SICOPP, em
agosto de 2012, a Seção Judiciária
do Rio Grande do Sul criou o
SICOPREV (Sistema de Perícias
Médicas e de Conciliações PréProcessuais das Varas e Juizados
Previdenciários).
Em 2013, a Seção Judiciária de
Santa Catarina instalou o SICOPEM

Sicoprev JFRS

(Sistema de Conciliação e Perícias
Médicas).
Os sistemas nos três estados de
jurisdição do TRF4 são grandes
centrais de conciliação prévia,
que disponibilizam perícias com
médicos contratados pela Justiça
Federal.
Antes da ação ser ajuizada e
distribuída, o caminho é buscar a
pacificação do conflito por meio da
conciliação. Estes centros atendem
à parcela mais necessitada da
sociedade brasileira, com foco
no setor de perícias, tendo como
objetivo principal a obtenção de
um laudo padrão nos exames
periciais, que auxilie no processo.
Caso o autor não concilie, poderá
ajuizar seu processo em um
juizado ou em uma vara federal,
com a perícia já feita.
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Atuando em muitas frentes para
melhorar a prestação jurisdicional,
a 4ª Região criou sistemas que
têm agilizado os processos
previdenciários.
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Porto Alegre (RS)

Osório (RS)

Rio Grande(RS)

Torres (RS)

Rio Grande(RS)

Algumas conciliações marcaram
a história da Justiça Federal da 4ª
Região, mostrando a vontade da
instituição em colaborar com a
execução de grandes obras sociais,
como a duplicação da BR 101, da
BR 392 e da pista do Aeroporto
Internacional Salgado Filho, em
Porto Alegre.
Ações de desapropriação entre
o governo e os moradores com
propriedades ao longo das
rodovias, que poderiam demorar
anos no trâmite normal, foram
resolvidas em minutos.
Nos mutirões de desapropriação
das BRs 101 (entre Osório e
Torres) e 392 ( entre Pelotas e
Rio Grande), a Justiça Federal da
4ª Região promoveu audiências
públicas prévias para explicar aos
moradores como funcionaria a
audiência de conciliação. Com a
informação e a documentação
necessárias, no dia agendado,
as audiências foram um sucesso,
obtendo índice de acordos em
98% dos casos. Com isso, houve
o fim dos processos e a agilização
das obras, que são demandas das
comunidades locais.

Outro exemplo é a conciliação para
desapropriação dos moradores
do bairro Jardim Floresta, na zona
norte de Porto Alegre, que foi
feita antes mesmo do ingresso das
ações. A medida foi necessária para
a ampliação da pista do aeroporto
Salgado Filho.
A mediação judicial foi aplicada
antes da citação em processos
de desapropriação em massa
de imóveis para obras públicas,
eliminando procedimentos,
atuando direto no processo
administrativo. A prática foi
adotada em 230 desapropriações
promovidas pela Infraero e pelo
DNIT. Em apenas três semanas de
audiências, entre dezembro de
2010 e abril de 2011, foi atingido o
índice de composição amigável em
98% dos casos.
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Grandes Conciliações
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Um dos maiores reconhecimentos
da inovação do TRF4 é a criação
e desenvolvimento do primeiro
sistema de processo eletrônico do
Poder Judiciário Federal do país.
O eproc, feito por magistrados
e servidores do tribunal, com
base em software livre e com
total segurança da informação,
revolucionou a Justiça Federal
na 4ª Região. O sistema mudou a
cultura da instituição, as formas de
trabalho e diminuiu o tempo de
resposta para o cidadão.
Enquanto a virtualização está
em implantação em outras
instituições, aqui, já é uma
realidade consolidada. São mais de
10 anos de trajetória do processo
eletrônico, de aperfeiçoamento, de
construção conjunta.

O eproc é o único sistema de
processo eletrônico brasileiro
que contempla todos os graus e
matérias de jurisdição.
Atualmente, só é possível ingressar
com uma ação na Justiça Federal
da Região Sul por meio do eproc.
Por isso, o TRF4 é considerado pelo
Conselho Nacional de Justiça o
tribunal federal mais informatizado
do país.
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A REVOLUÇÃO DO
PROCESSO ELETRÔNICO
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A nova era na 4ª Região
da Justiça Federal
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A virtualização dos processos
judiciais tem sido uma das grandes
conquistas e principal objetivo
do tribunal, desde que criou e
implantou o processo eletrônico
judicial (eproc). Há três anos, não
se ajuízam mais ações em meio
físico no TRF4 e nos três estados
do Sul.

A preocupação em dispensar o
papel começou em 2003, com a
instalação da primeira versão de
processo eletrônico nos Juizados
Especiais Federais (JEFs) da 4ª
Região. O sucesso da experiência
levou ao desenvolvimento do
sistema atual.
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Produção própria: feito em casa
O eproc, que utiliza apenas
software livre, foi desenvolvido
inteiramente pela Justiça Federal
da 4ª Região. Com ele, o acesso
aos processos é feito somente
pela internet, dispensando o
deslocamento físico até a unidade
judiciária.
Além de agilizar a prestação
jurisdicional, a virtualização trouxe
redução de gastos públicos com
papel e espaço para arquivamento

Secretaria antes do
eproc

de ações, diminuindo os custos
com a construção e locação de
prédios.
Outros aspectos positivos do
processo eletrônico são a garantia
de um melhor ambiente de
trabalho, sem pilhas de processos
e armários abarrotados, e a
preservação do meio ambiente.

Realidade
com o eproc
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Lançamento do eproc em Porto Alegre (RS)
Lançamento do eproc na OAB/RS
Treinamento do eproc para usuários em Rio Grande (RS)
Interop – Encontro de Interoperabilidade do eproc em Porto Alegre (RS)

Economia e
sustentabilidade
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Em 2011, a redução de consumo
de papel já ultrapassava os 50% em
relação à data de implantação do
processo eletrônico, representando
uma economia de mais de R$ 45,5
mil para a administração pública.

representam uma economia de
cerca de 500 toneladas de papel
e 24 quilômetros lineares de
estantes liberadas, proporcionando
uma redução considerável
na necessidade de espaços
construídos.

Uma estimativa feita pela
Secretaria de Sistemas Judiciais
apontou que dois milhões de
processos eletrônicos, marca
atingida em novembro de 2013,
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Consumo de papel no TRF4

2009

2010

2011

2012

2013

REDUÇÃO

Pacotes

11.607

9.074

7.952

7.032

6.373

45,1%

Folhas

5.803.500

4.537.000

3.976.000

3.516.000

3.186.500

45,1%

Valor

99.751,79

79.868,85

68.144,08

57.313,66

51.139,08

48,74%

A virtualização permitiu maior
agilidade e efetividade da
prestação jurisdicional. Em julho de
2010, o Portal da Justiça Federal da
4ª Região noticiava o julgamento
de uma ação penal pela 2ª Vara
Federal Criminal de Florianópolis
em meio eletrônico em apenas
dois meses. Era o início de uma
nova era para todos.

eletronicamente em primeira
instância em pouco mais de seis
meses. A quadrilha atuava no Rio
Grande do Sul e em Santa Catarina
e foi flagrada pela Polícia Federal
com 262 quilos de cocaína no
litoral gaúcho. Os principais líderes
foram condenados a penas que
chegam a 19 anos de prisão.

Em setembro de 2011, um
processo com 21 réus acusados de
tráfico internacional e associação
para o tráfico de drogas foi julgado

eproc diminui em mais da
metade o tempo de tramitação
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Agilidade e efetividade
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eproc:
todas as instâncias e matérias
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O processo eletrônico da Justiça
Federal da 4ª Região é o mais
completo do país. É o único que
tramita em todos os graus de
jurisdição: na 1ª instância, no
tribunal e no envio de recursos aos
tribunais superiores.
A abrangência do eproc é total.
Além de ser o único meio de
se ingressar com uma ação na
4ª Região, o sistema também
é o único do Judiciário Federal
brasileiro que atende todas as
matérias de competência da
Justiça Federal.

Na área criminal, mais um avanço:
somente o eproc permite a
tramitação do inquérito policial,
desde sua instauração, de forma
direta entre a Polícia Federal e o
Ministério Público Federal (MPF).
Outra funcionalidade que só é
possível no eproc é a possibilidade
de níveis de sigilo no processo. Isto
permite também a formulação,
apreciação e tramitação de
pedidos de escuta telefônica de
forma segura e ágil.

Processo 24 horas
Tanto os magistrados e servidores
quanto os advogados e
procuradores de instituições que
utilizam o processo eletrônico
da 4ª Região podem acessar o
sistema online, 24 horas por dia, de
qualquer local do mundo.

simultaneamente, com a
visualização das etapas da ação e
a anexação de documentos, que
ficam disponíveis para consulta
de todos. Isto acaba com o tempo
gasto em trânsito e serviços
burocráticos próprios de processos
físicos.

Além desta facilidade de acesso
ao sistema, aqueles que atuam
no processo podem trabalhar

Contagem Online
Em 23 de abril de 2012, o tribunal
contabilizou um milhão de ações
distribuídas eletronicamente em
toda a 4ª Região. A partir desse
dia, passou a ser disponibilizado
no portal do TRF4 um contador, o
chamado “Processômetro”.
O sistema atualiza online o número
de processos eletrônicos que

chegam à Justiça Federal nos três
estados da Região Sul.
Atualmente, a marca ultrapassa
dois milhões de processos
somente no sistema eproc v2.
Ao todo, mais de três milhões de
ações eletrônicas tramitam na 4ª
Região.

Agilidade: TRF4 tem a menor
taxa de congestionamento

O índice é calculado pelo número
de processos novos em relação
aos julgados. Considera também
os que estão tramitando, medindo

assim a agilidade e a capacidade
da instituição de dar conta dos
processos distribuídos.
Quanto menor o índice, mais
rápido no julgamento é o
tribunal. No TRF4, a taxa de
congestionamento é de 60,4%,
enquanto a média nacional é de
71%.

Tribunal mais informatizado do país
Em outubro de 2013, o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) divulgou
o relatório “Justiça em Números”,
no qual classificou o TRF4 como o
tribunal federal mais informatizado
do país nos últimos quatro anos.
Um resultado da tradição de
inovação e pioneirismo da 4ª
Região.
A 4ª Região apresentou um índice
de 93% de casos novos eletrônicos,
enquanto a média nacional na
Justiça Federal em 2012 foi de
65%. O estudo demonstra que, em
média, entre as quase três milhões
de ações novas, 1,9 milhão foram
protocoladas de forma virtual. Os
dados divulgados demonstraram
que o tribunal manteve o índice

mais alto de processos virtuais do
Judiciário Federal entre 2009 e
2013.
“Buscar a eficiência administrativa
na atividade judiciária é uma
responsabilidade que devemos
honrar. Encarar esse desafio é
fundamental para que possamos
garantir e defender os direitos
fundamentais da população”.
Ministro Teori Zavaski, do Supremo
Tribunal Federal (STF), falando
dos progressos do TRF4 ao abrir
o Seminário Atualidade e Futuro
da Administração da Justiça, que
ocorreu em março de 2013.
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O pioneirismo na criação de
sistemas para virtualização dos
processos garante ao TRF4 o título
de tribunal federal brasileiro com
menor taxa de congestionamento.
O estudo “Justiça em Números
2013” do CNJ apontou a instituição
como a mais ágil do país.
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Correição Virtual

TRF4 | 25 anos de inovação

O processo eletrônico e a estrutura
de videoconferência já implantada
no tribunal e nas unidades judiciárias
proporcionam a criação de novos
projetos, como a correição virtual.
Em junho de 2010, a Corregedoria
Regional da Justiça Federal da 4ª
Região realizou a primeira correição
por videoconferência, na 4ª Vara do
JEF Previdenciário de Porto Alegre.
Na gestão do biênio 2011 e 2013,
o sistema de correição virtual se
consolidou em toda a Justiça Federal
da 4ª Região.
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Como funciona:
O sistema parte de uma análise
prévia dos dados estatísticos
eletrônicos disponíveis sobre a
tramitação dos processos na vara.
Com os dados já analisados, o
contato feito entre o magistrado no
tribunal e os servidores das seções
e subseções, acontece por meio de
videoconferência.
Uso da
videoconferência na
correição virtual

Vantagens:
Como todos os processos são
eletrônicos e os dados sobre as
varas são lançados online para a
corregedoria, a avaliação ocorre
mais rapidamente. Com isso, os
magistrados e servidores têm
mais rapidez na implementação
de mudanças para aperfeiçoar os
fluxos de trabalho, compartilhar
boas práticas e buscar auxílio junto à
corregedoria.
Além da agilidade no trabalho
da Corregedoria, a economia do
dinheiro público é outra grande
vantagem da correição virtual. O
procedimento diminui os custos ao
dispensar o pagamento de viagens e
diárias à equipe.

Em 2011, o TRF4 criou a primeira
comissão da Justiça Federal
brasileira para monitorar e
estudar os impactos da adoção de
sistemas eletrônicos sobre a saúde
dos magistrados e servidores. A
iniciativa surgiu pela preocupação
com os efeitos pelo uso constante
do computador.
A comissão tem caráter
multidisciplinar e é formada por
juízes e servidores, contando com

a participação do Sindicato dos
Trabalhadores do Judiciário Federal
no Rio Grande do Sul (Sintrajufe)
e da Secretaria de Saúde do TRF4.
O objetivo é mapear, analisar
e propor ação práticas para
combater os possíveis problemas
provocados pelo uso do eproc,
como por exemplo, dificuldades
de leitura, extinção de tarefas,
intensificação e sobrecarga das
atividades de análise.

Qualidade de vida
Um dos resultados do trabalho
da comissão foi a publicação
da Resolução nº 122, de 16
de dezembro de 2011, que
recomenda a adoção de pausa
de dez minutos para cada 50
trabalhados, não deduzidos da
jornada normal de trabalho, em
toda a Justiça Federal de primeiro e
segundo graus da Região Sul.

Campanha
institucional sobre
exames periódicos

Priorizando a atenção à saúde, o
TRF4 também instituiu em toda a
4ª Região o programa de exames
periódicos de saúde para todos
os magistrados e servidores. A
iniciativa é custeada pelo tribunal,
como forma de prevenção e
estabelecimento de diretrizes
para o desenvolvimento de mais
programas específicos na área.
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Inovação para monitorar a saúde
de magistrados e servidores
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Na trilha da revolução
desencadeada pelo criação do
eproc, outra inovação acontece
na 4ª Região: a virtualização
chega também aos processos
administrativos e à gestão de
documentos. Com o SEI, o Sistema
Eletrônico de Informações, não
existe mais papel circulando entre
as unidades da Justiça Federal da
4ª Região.
O sistema foi todo desenvolvido
pelo TRF4, que atualmente cede a
tecnologia e fornece apoio técnico
para instalação em dezenas de
instituições públicas do país.

Hoje, o SEI é considerado um
sistema nacional da Justiça Federal.
Um exemplo, é que o sistema
já está implantado no Tribunal
Regional Federal da 3ª Região
(TRF3) e é o software usado pelo
governo federal, no chamado
projeto PEN-SEI.
O reconhecimento e a adesão ao
projeto demonstram que o SEI
é sinônimo de funcionalidade
e sustentabilidade na gestão
pública, com compartilhamento de
informações e conhecimento.
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SEI: A INOVAÇÃO
EM GESTÃO PÚBLICA
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Papel zero na 4ª Região
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O SEI – Sistema Eletrônico de
Informações – foi criado por
servidores do tribunal para
possibilitar que os processos
administrativos seguissem o
mesmo destino dos judiciais.
Por meio dele, toda a gestão
administrativa da 4ª Região da
Justiça Federal migrou do físico
para o virtual. O software começou
a ser implantado em dezembro de
2009, sendo estendido para toda a
4ª Região em 2010.
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Além de dispensar o
papel, o sistema permite
o compartilhamento dos
documentos pelas unidades, que
podem atuar em um processo de
forma simultânea e conjunta. Isto
diminui o tempo de tramitação,
otimiza o serviço e garante uma

gestão administrativa sustentável,
sem uso de papel, economizando
energia, água e insumos como
tinta para impressão.
Uma das inovações trazidas pelo
SEI é o compartilhamento e o
histórico das informações. Os
dados da instituição deixam de
ser privados ou do conhecimento
de uma só pessoa, que pode
mudar de função e não deixar este
“know-how” disponível. O módulo
chamado “Base de Conhecimento”
permite que cada setor documente
suas rotinas de trabalho e torne
possível a qualquer servidor o
entendimento do funcionamento
da unidade.

Cerimônia de
lançamento do SEI,
em 2009

Sei Federação,
treinamento e
compartilhamento
com parceiros

SEI é economia de
dinheiro público

Cada instituição que passa a usar
o sistema economiza cerca de R$
20 milhões em dinheiro público,
custo de um sistema similar ao
SEI oferecido no mercado. Como
o SEI é desenvolvido e cedido
gratuitamente pelo tribunal, não
há gastos das administrações
que passam a utilizar o sistema
em contratação de empresas de
desenvolvimento em Tecnologia
da Informação. Outra vantagem
é que a segurança dos dados

também fica no setor público e
não na iniciativa privada.
No último encontro do SEI
Federação, em 2013, foi feita uma
estimativa entre os mais de 20
órgãos reunidos em Porto Alegre
de que, juntos, eles deixaram de
gastar cerca de R$ 500 milhões.
Isso, sem contar a economia
na racionalização do trabalho,
em número de servidores, por
exemplo, e de espaço físico, já que
não é preciso se preocupar com o
arquivamento de processos.
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Além de ser um sistema totalmente
sustentável, que elimina o uso do
papel e de insumos como tinta,
água e energia para impressão,
o SEI representa economia de
dinheiro público.
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Cessão para o
TRF da 3ª Região
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Treinamento para
servidores de
órgãos públicos que
adotaram o SEI

Cessão para o
Tribunal de Justiça
do RS
Cessão para a
Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul
(UFRGS)

Cessão para a
Prefeitura de
Joinville (SC)

O reconhecimento à qualidade
e funcionalidade do SEI levou
outros órgãos públicos a
adotarem o sistema, que é cedido
gratuitamente pelo TRF4 para
mais de 20 instituições públicas
brasileiras.
A Prefeitura Municipal de Porto
Alegre implantou o SEI em outubro
de 2010, assim como as Prefeituras
de Joinville e Palhoça, em Santa
Catarina. Entre as instituições,
órgãos como a Defensoria
Pública-Geral da União (DPU), os
Tribunais de Justiça dos estados
de Tocantins e do Espírito Santo
e a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS).
Em dezembro de 2012, o Tribunal
Regional Federal da 3ª Região
(TRF3), que responde pela Justiça
Federal dos estados de São Paulo
e Minas Gerais, assinou convênio
para o uso do SEI. Com isto, o
Conselho da Justiça Federal (CJF)
reconheceu o sistema como
projeto nacional da Justiça Federal,
por ser utilizado em mais de um
TRF. Segundo o então presidente
do TRF3, desembargador
Newton de Lucca, “o SEI mostra
a importância das inovações no
Judiciário, realizadas sempre
em benefício da sociedade civil
brasileira, do jurisdicionado”.
Em dezembro de 2013, o Tribunal
Regional do Trabalho da 10ª
Região (TRT10) e o Superior
Tribunal Militar (STM) implantaram
o SEI, que vem se consolidando

entre os órgãos do Judiciário.
“A virtualização dos processos
administrativos é um caminho sem
volta, o futuro da Justiça brasileira.
O uso do SEI, cedido pelo TRF4
para o nosso tribunal, ajuda a nos
posicionarmos nesse cenário de
modernidade”, disse a presidente
do TRT10 ao assinar o convênio,
desembargadora Elaine Machado
Vasconcelos.
Novos parceiros também estão se
beneficiando da tecnologia criada
pelo TRF4. Em 2014, a Câmara de
Vereadores de Porto Alegre passou
a ser usuária do SEI. Em fevereiro
deste ano, outras 10 novas
instituições estiveram no tribunal
para conhecer a gestão eletrônica,
numa mostra coletiva do sistema
aos interessados.
Além da cessão da tecnologia,
o tribunal também oferece
assistência técnica na implantação
e realiza encontros anuais com
as instituições para troca de
experiência e apresentação de
inovações, criando um grupo de
usuários denominado de SEIFederação. Anualmente, o grupo
realiza um encontro no TRF4 com
todos os parceiros, para troca de
experiências e aperfeiçoamento do
sistema.
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Gestão eletrônica compartilhada
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PEN-SEI: um sistema nacional
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Desde junho de 2013, o SEI está
sendo implantado em órgãos
do governo federal, estados e
municípios do Brasil. O tribunal
assinou um acordo de cooperação
com o Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG) para
o uso do SEI na administração
pública federal. Na ocasião, a
presidência do TRF4 foi a Brasília
assinar o documento, juntamente
com a ministra do Planejamento,
Miriam Belchior.
O governo federal decidiu utilizar
o software do SEI para o projeto
PEN-SEI - Processo Eletrônico
Nacional – Sistema Eletrônico
de Informações. O sistema deve
modernizar e virtualizar a atividade
da administração pública da
União. “Estamos garantindo
mais celeridade, transparência e
eficiência na administração”, disse
Miriam ao firmar a cooperação.
“A ideia é realizarmos uma grande
mudança na gestão pública,
em princípio no âmbito federal,
mas que possamos espalhar
essas inovações do sistema
administrativo eletrônico em
todo o estado brasileiro. O projeto
PEN-SEI visa uma evolução que
traga um grande impacto positivo
perceptível para o cidadão e
para a sociedade como um todo”,
declarou Vinícius Leopoldino do
Amaral, analista de Planejamento
e Orçamento do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG), durante encontro do SEI-

Federação realizado em novembro
de 2013 no auditório do tribunal.
O projeto PEN-SEI inicia com a
implantação do SEI no Governo
do Distrito Federal (GDF), no
Ministério das Comunicações,
Embrapa, Comissão de
Valores Imobiliários (CVM) e
Anatel (Agência Nacional de
Telecomunicações).
Com este reconhecimento das
instituições e a utilização pelo
governo federal, é possível
dizer que o SEI transcendeu
a classificação de sistema
administrativo eletrônico da
Justiça Federal da 4ª Região
para conquistar a posição
de projeto estratégico para
toda a administração pública,
amparando-se na premissa da
sustentabilidade, tanto ambiental
como orçamentária.
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SEI pelo Brasil:
instituições públicas
que utilizam o SEI

Assinatura de cessão do SEI para o Ministério do Planejamento com
a ministra Miriam Belchior
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O investimento em tecnologia
da informação para virtualizar
os processos judiciais e a gestão
administrativa abrem caminho
para novas formas de organização
do trabalho. Sendo o tribunal
federal mais informatizado do
país, o TRF4 regulamentou o
teletrabalho, otimizando recursos
e aumentando a produtividade.
O Tribunal inovou especialmente
na gestão de pessoas, ao ser o

primeiro a estabelecer uma política
abrangente de capacitação e de
suporte psicossocial para gestores
e servidores em situação de
teletrabalho, a fim de garantir que
o trabalho a distância seja seguro e
saudável.
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TELETRABALHO
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Trabalho online
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Em 2013, pela publicação da
Resolução nº 92, de 28 de maio, o
TRF4 regulamentou o teletrabalho
no âmbito da Justiça Federal de 1º
e 2º Graus da 4ª Região.
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Dessa forma, o tribunal possibilita
a seus servidores a realização do
trabalho remoto, utilizando o eproc
e o SEI, os processos eletrônicos
judicial e administrativo, e as
novas tecnologias de informação e
comunicação.
A iniciativa trouxe vantagens
e benefícios tanto para a
administração da Justiça Federal
quanto para a sociedade, que
ganharam em eficiência e agilidade
nos trâmites processuais.

Para garantir a produtividade,
os gestores das unidades do
tribunal que possuem servidores
em regime de teletrabalho
estabelecem metas de
desempenho e prazos a serem
cumpridos. Os servidores e
os gestores também passam
por atividades de orientação,
capacitação e acompanhamento
ao teletrabalho. Além disso, a
quantidade de servidores que
opta por teletrabalho não pode
ser superior a 30% do total de
servidores do setor.

Trabalho saudável e seguro
A literatura científica tem
demonstrado que as rápidas
mudanças na organização e gestão
do trabalho podem oferecer riscos
à saúde e à segurança no trabalho,
como a invisibilidade social e a
diluição das fronteiras entre a
esfera privada e produtiva.
O cuidado com a saúde e a
segurança dos servidores
levou o tribunal a estabelecer,
na Resolução nº 92/2013, um
conjunto de medidas preventivas,
tais como a observância dos
requisitos ergonômicos na
configuração dos postos de
trabalho, o acompanhamento
periódico das pessoas em regime
de teletrabalho e a capacitação
de gestores e de servidores,
para que estes consigam

lidar adequadamente com as
especificidades do trabalho a
distância.
Para o TRF4, quando o assunto é
teletrabalho é preciso garantir a
sustentabilidade das inovações,
equilibrando as metas de
produtividade com a preservação
da saúde das pessoas.
Por isso, o TRF4 investe numa
política de acompanhamento
periódico dos servidores, tanto
no trabalho presencial como
nas atividades a distância e em
ações continuadas de capacitação
para dar suporte aos gestores e
servidores na implementação do
teletrabalho.

Atualmente 18 servidores do
tribunal adotam o teletrabalho.
O sistema permite manter a
rotina de trabalho de qualquer
lugar do mundo e só é permitido
pelo tribunal em setores onde é
possível mensurar objetivamente o
desempenho.
De Madri para Porto Alegre,
conectados online, a servidora
Cristiane Ortiz trabalhou durante
dois anos na Espanha como se
estivesse no gabinete do TRF4.
É a concretização do sistema de
teletrabalho, utilizando o eproc
e o SEI, sem nenhum prejuízo à
produtividade.
Ao invés de pedir afastamento da
função, a servidora do tribunal
pôde seguir trabalhando nos
processos do gabinete em que
estava lotada, mesmo após
mudar-se para Madri, na Espanha,
ao acompanhar o marido em
compromisso profissional.
Com o trabalho online, foi reduzido
o custo com recursos humanos e
garantida a qualidade do serviço,
já que a servidora continuou
desempenhando a função para a
qual já estava capacitada.
Outro exemplo é o da técnica
judiciária Simone Dalla-Bona, que
está em Los Angeles, nos Estados
Unidos. Ao acompanhar o marido,
dentista que conseguiu uma
bolsa em uma universidade da
Califórnia, ela teve a oportunidade
de continuar trabalhando.

“Ou eu teria direito a uma licença
não remunerada, e o tribunal
ficaria com uma funcionária
a menos, ou eu continuava
trabalhando daqui”, afirma
Simone. Ela trabalha sozinha em
casa e, com a ajuda do processo
eletrônico, pesquisa decisões, acha
propostas para resolver os recursos
e ajuda a desembargadora do
gabinete onde está lotada,
sempre com uma meta diária a
ser cumprida. Nada de papel. “Isso
só é possível porque está tudo
informatizado” diz.
O processo eletrônico permite
também o teletrabalho para
outros operadores do Direito. O
procurador federal da República
Humberto Jacques Medeiros
utilizou o eproc durante a
realização de um curso em
Roma, na Itália. “Com o processo
eletrônico eu não trabalho a
distância, eu trabalho do mesmo
jeito que eu trabalhava em Porto
Alegre”, garante o procurador.
A procuradora federal da República
Marina Selos Ferreira também
aprovou o uso do eproc a distância.
Ela atuava em Rio Grande (RS) e
passou dois anos trabalhando nos
processos diretamente de Roma.
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Direto do mundo
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Mais um ação inovadora da 4ª
Região, desta vez, adotada em
toda a Justiça Federal do país.
O “Projeto XXI” que utiliza a
videoconferência em processos
criminais busca qualificar ainda
mais o trabalho jurisdicional,
agregando qualidade e celeridade
aos julgamentos. O sistema
decretou o fim da carta precatória,
trazendo para o juiz da causa a

possibilidade de ouvir a distância
as partes e testemunhas. Outra
vantagem é a economia para o
cidadão, já que as audiências por
vídeo também diminuem os custos
para as partes, que não gastam
com passagens e diárias.
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PROJETO XXI: VIDEOCONFERÊNCIA
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Projeto de videoconferência da 4ª
Região é adotado na JF de todo
Brasil
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O “Projeto XXI” foi desenvolvido
em 2012, dentro do Planejamento
Estratégico da JFRS, para implantar
um sistema de audiências por
videoconferência em processos
criminais. O reconhecimento à
efetividade da iniciativa se deu em
março de 2013, quando o projeto
da 4ª Região passou a ser adotado
em ações criminais na Justiça
Federal de todo o país.
A inovação começou na 1ª Vara
Federal Criminal de Porto Alegre.
Depois, passou a ser utilizado nas
varas criminais das três capitais da
Região Sul e de Foz do Iguaçu (PR).

Atualmente, funciona em todas as
subseções judiciárias e UAAs da 4ª
Região.
O sistema de videoconferência
tem a marca da criatividade e do
planejamento para enfrentar os
desafios da jurisdição e a busca
da qualidade como meta. Para
se tornar realidade, contou com
um projeto de tecnologia da
informação e com investimento
em equipamentos nas seções e
subseções judiciárias.

Audiência por videoconferência na JFRS, em 2012

Fim da Carta Precatória

O instrumento, que possibilitava
que o juiz da causa solicitasse
a outro magistrado ouvir
testemunhas e partes em local
diferente do juízo da ação, foi
substituído pela audiência por
videoconferência.

A instalação de câmeras e
monitores proporciona a interação
ao vivo entre as varas federais. Isto
garante mais qualidade na decisão
judicial, pois o magistrado que
realiza a audiência é o mesmo que
julgará o processo.
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Além de garantir mais agilidade
na tramitação do processo,
porque concentra todos os atos
processuais em uma só audiência,
o sistema de videoconferência
eliminou também a expedição de
cartas precatórias inquiritórias nos
processos criminais.
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Além disto, a ação tramita mais
rápido, pois não depende do
cumprimento da carta precatória
por outro magistrado, o que muitas
vezes provocava a prescrição.
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Nestes 25 anos, o tribunal
acompanhou as mudanças da
sociedade, sintonizado no seu
tempo e buscando responder
aos anseios da cidadão com a
presteza e agilidade. Fazendo
cumprir o princípio constitucional
e, agora, a lei específica de
acesso à informação pública, o
tribunal dá um passo à frente para
garantir mais transparência aos
serviços prestados. Desenvolve
o primeiro sistema brasileiro que
disponibiliza vídeos na consulta

processual. O chamado “Tela TRF4”
tem como objetivo transmitir ao
vivo as sessões de julgamento,
via internet. O maior diferencial
do projeto é anexar ao processo o
vídeo de cada fase do julgamento,
permitindo que as partes e os
advogados acompanhem com
mais transparência as ações.
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TELA TRF4:
ACESSO À JUSTIÇA E
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
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Equipe trabalhando
na central de
transmissões do
Tela TRF4

O TRF4 lançou em junho de 2013
o projeto-piloto “Tela TRF4”, uma
iniciativa pioneira que criou o
primeiro sistema brasileiro a
disponibilizar vídeos nas consultas
processuais via internet.
O “Tela TRF4”, além de realizar
a gravação de todas as sessões
de julgamento da corte e
disponibilizá-las via consulta no
eproc, também as transmite ao
vivo pela internet. Dessa forma, o
cidadão pode assistir aos vídeos
dos julgamentos dos processos
que tramitam no TRF4 a qualquer
hora, de qualquer lugar.
Para trazer essa novidade ao
público, o tribunal se modernizou
com uma estrutura semelhante
à existente no Supremo Tribunal
Federal (STF). São 30 câmeras
remotas de última geração,
instaladas nas salas de sessão
de julgamento, no plenário, no
auditório e na sala da Escola da
Magistratura (Emagis). Todo o

sistema é conectado a uma central
técnica onde sete mesas de corte
(switchers) realizam a edição de
imagens, ao vivo.
O diferencial em relação ao
STF é que no TRF4 os vídeos
são transformados em peças
processuais, indexadas por
um moderno sistema e
disponibilizadas para consulta no
processo eletrônico.
Com o “Tela”, o compartilhamento
de informações não fica restrito
apenas aos julgamentos, pois
palestras, seminários, eventos e
cursos de ensino a distância que
acontecem no tribunal também
fazem parte das transmissões,
disseminando o conhecimento
produzido no TRF4. Assim, o
trabalho da Justiça Federal da 4ª
Região fica ainda mais completo,
transparente e acessível ao
cidadão.
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Justiça feita ao vivo
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O TRF4 tem seus magistrados e
servidores como um dos seus
maiores patrimônios. São as
pessoas que constroem a trajetória
de pioneirismo e inovação da
instituição reconhecida pela
sociedade. Mas é preciso qualificar
para crescer. E para o tribunal,
qualificação faz parte de um
projeto de educação continuada, e
não só de capacitação técnica. Por
isso, foi criado o Ceducorp. É um
centro de educação coorporativa
para servidores de primeiro
e segundo graus, que tem a

proposta de educar por meio de
novas formas, promovendo uma
mudança nos métodos de ensino
tradicionais para alinhar objetivos
estratégicos da instituição e
compartilhar as boas práticas e o
conhecimento.
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CEDUCORP:
EDUCAÇÃO CORPORATIVA
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Contrução coletiva
do conhecimento
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Com o objetivo de organizar as
ações de educação voltadas ao
trabalho, foi criado em 2013 o
Ceducorp – Centro de Educação
Corporativa de Servidores da
Justiça Federal de 1º e 2º Graus da
4ª Região.
O projeto está alinhado com a
política nacional de capacitação
de pessoal desenvolvida pelo
Conselho da Justiça Federal (CJF),
que considera o novo modelo de

educação corporativa do TRF4 um
dos mais avançados do país nessa
nova visão de ensino.
O Ceducorp atua como comitê
deliberativo para o planejamento
estratégico das ações educacionais
de servidores, demonstrando
o reconhecimento de que a
capacitação é condição para o
cumprimento de metas e o apoio
por parte da administração.

Qualificando o trabalho
Frente ao esgotamento das
formas tradicionais de ensino, o
TRF4 inova outra vez, apostando
em novos métodos de gestão
do conhecimento. Com a criação
do Ceducorp, busca-se revelar e
disseminar o conhecimento tácito
existente na instituição para a
aplicação prática para o trabalho.
A meta é conjugar esforços das
áreas de formação do tribunal
e das seccionais para garantir
oferta de ações de educação, com
qualidade e abrangência regional,
utilizando preferencialmente o
ensino a distância, sem deixar de
realizar atividades presenciais.
As ações se dão por meio das
áreas de formação: Diretoria
de Recursos Humanos (DRH) e
Núcleo de Acompanhamento
e Desenvolvimento Humano

(NADH). São desenvolvidos cursos,
palestras e eventos que privilegiam
a reflexão e a construção
coletiva do conhecimento. O
diferencial da nova proposta
é valorizar a experiência
profissional dos servidores para
disseminar os conteúdos entre
todos, viabilizando a gestão do
conhecimento.
Outra característica é a
continuidade da educação
corporativa com ações regulares,
escolhidas de acordo com
as demandas e a meta de
solucionar as demandas judiciais
e administrativas da instituição. A
escolha das capacitações leva em
conta a necessidade de aperfeiçoar
a estrutura das áreas e realização
de diagnósticos de carências
de qualificação do quadro de
servidores da 4ª Região.

TRF4 | 25 anos de inovação

Primeira reunião do
Ceducorp
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Encontro de
Magistrados
e Diretores
de Secretaria
promovido pelo
Ceducorp no
Paraná, Rio Grande
do Sul e Santa
Catarina
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Dos gabinetes para as ruas.
Cada vez mais o TRF4 busca estar
presente nos eventos e ações
sociais da comunidade para
prestar serviço e aproximar o
trabalho da Justiça Federal da 4ª
Região do cidadão. O objetivo
não é só marcar presença em
eventos como a Rio + 20 e a Feira
do Livro de Porto Alegre, por

exemplo. A meta é fazer valer o
direito constitucional de acesso à
Justiça, levando às comunidades
o atendimento de magistrados e
servidores.
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TRF4 NA COMUNIDADE:
a Justiça Federal
mais próxima do cidadão
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Vila Chocolatão:
trabalho, casa e dignidade
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Ainda que seu fim seja a prestação
jurisdicional, o tribunal cumpre
sua responsabilidade social
como instituição inserida na
comunidade. Entre suas maiores
ações está o reassentamento da
Vila Chocolatão, que tornou-se
referência mundial, reconhecida
pela ONU – Organização das
Nações Unidas.
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Ao mudar-se para a sede atual
em dezembro de 2002, a corte
deparou-se com um problema
social grave: a existência de uma
vila irregular no terreno ao lado,
onde famílias se agrupavam em
casebres sem qualquer condição
sanitária.
Em 2005, o tribunal se envolveu
num projeto de inclusão social
dessa comunidade, formando

Trabalho e
renda: galpão de
reciclagem no
novo residencial
Chocolatão

parcerias com entidades
governamentais e ONGs.
Esse trabalho culminou no
reassentamento, em 2011, de
181 famílias em um loteamento
residencial na zona leste de Porto
Alegre. Com casas e infraestrutura,
creche e uma unidade de
reciclagem de lixo, 730 pessoas
tiveram o trabalho garantido e a
dignidade preservada.
ONU
O projeto “Vila Chocolatão” foi
um dos selecionados para ser
analisado em um programa
específico da ONU (Organização
das Nações Unidas), o UNGC Cities
Programme (Programa Cidades
do Compacto Global das Nações
Unidas).
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Antiga Vila Chocolatão
ao lado do prédio
do TRF

Nova Chocolatão:
moradia e dignidade
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O TRF4 é um dos primeiros
tribunais do país a ter uma
política de gestão ambiental, hoje
consolidada e implementada
em toda a 4ª Região. O projeto
começou em 2000, com uma
diretriz clara e atuante para
cada unidade, com o objetivo
de conscientizar os magistrados
e servidores para uma atitude
ecológica também no trabalho.
Entre as iniciativas de gestão
ambiental, destacam-se a
separação do lixo, troca de
copos de plástico por copos de
papel, redução de uso do papel,
troca de lâmpadas fluorescentes
por lâmpadas de LED, que não
possuem substâncias tóxicas e têm
maior durabilidade.
Para conscientizar seus servidores,
a corte promove ainda o
treinamento de monitores
ambientais. Uma pessoa de cada
setor recebe informações sobre
a gestão ambiental e recebe a
missão de multiplicar a informação
entre os colegas.
Até mesmo nos procedimentos de
contratação, busca-se a chamada
“licitação sustentável”. Uma das
ações concretas desta postura
ambiental na gestão administrativa
é a exigência de oferta de produtos

orgânicos no restaurante do
tribunal. O contrato prevê que
nove alimentos divulgados pela
ANVISA (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária), aqueles com
maiores níveis de agrotóxico, serão
proibidos e devem ser substituídos
por produtos orgânicos.
O TRF4 também participa de
um grupo formado por 13
instituições públicas gaúchas
denominado Rede de Cooperação
Interinstitucional Socioambiental,
cujo objetivo, traçado em
encontros anuais, é unir esforços
direcionados às ações ambientais.
Em 2014, o TRF4 passa a fazer
parte da Agenda Ambiental da
Administração Pública – A3P. O
programa é coordenado pelo
Ministério do Meio Ambiente
com a finalidade de promover a
responsabilidade socioambiental
e a adoção de procedimentos
e critérios sustentáveis nas
atividades do setor público.
Muitas das exigências já foram
implantadas pelo tribunal e outras
estão sendo adotadas.
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Gestão Ambiental
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Feira do Livro:
espaço de serviço e cidadania
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Em 2012 e em 2013, o tribunal
participou de um dos eventos
anuais mais tradicionais e
aguardados pela população
gaúcha, a Feira do Livro de
Porto Alegre, a maior feira
literária a céu aberto da América
Latina. O diferencial do estande
localizado na Praça da Alfândega
foi a prestação de serviços e
informações e a realização de
ações práticas para a população,
como consulta processual,
assistência judiciária e audiências.
Magistrados e servidores estavam
disponíveis para ajudar os cidadãos
na consulta processual. Também
era possível requerer conciliação
ou ajuizar ações nos Juizados
Especiais Federais (JEFs). Por dois
anos consecutivos, o projeto “Juiz
na Feira” levou magistrados ao
estande para conversar com o
público.

Atividades especiais foram
oferecidas, como audiências
de conciliação e de juizados,
diretamente do estande. Só
em 2013, o valor em acordos
negociados direto da Feira do
Livro ultrapassou os R$4,5 milhões
em quatro dias de audiências de
conciliação.
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TRF4 na Rio + 20
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Com o histórico de pioneirismo no
país na instalação das primeiras
varas federais ambientais, em
junho de 2012, o TRF4 participou
da Rio + 20, a maior conferência da
história da Organização das Nações
Unidas (ONU) até aquele ano.
No estande do Parque dos Atletas,
no Rio de Janeiro, o TRF4 foi o
único tribunal federal do país
a estar presente na Rio + 20. O
trabalho da Justiça Federal da 4ª
Região foi apresentado em quatro
eixos: jurisdição ambiental e social
e responsabilidade ambiental e
social, demonstrando as ações
através de vídeos e material
gráfico, sendo o mais importante

uma cartilha criada exclusivamente
para o evento.
Magistrados e servidores
deram palestras para o público
internacional que participava
do evento sobre os principais
processos ambientais e a
experiência de especializar varas
para melhor julgar a matéria.
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Meses coloridos:
campanhas de prevenção
ao câncer
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Entre suas ações de
responsabilidade social, duas
se destacam na área da saúde
pública. Desde 2011, o tribunal
participa da campanha mundial
Outubro Rosa, de prevenção ao
câncer de mama, que se caracteriza
por iluminar prédios com luz cor
de rosa durante este mês.
Em parceria com o Instituto da
Mama do Rio Grande do Sul, a
corte não só iluminou sua fachada,
como promoveu ações. Foram
palestras educativas, distribuição

de folders e até coreografias
sincronizadas com sombrinhas,
movimento conhecido como
flash mob, para conscientizar suas
servidoras.
Em 2013, a ação foi estendida a
outra campanha, o Novembro Azul,
e o tribunal vestiu-se dessa cor.
Novembro é internacionalmente
dedicado às ações relacionadas ao
câncer de próstata e à saúde do
homem.

Em 2014, o tribunal comemora 10
anos de um projeto pioneiro, que
deu oportunidades concretas de
mudança de vida para jovens que
cumprem medida socioeducativa
restritiva de liberdade na Fundação
de Atendimento Socioeducativo
do Rio Grande do Sul (Fase/RS).
O Programa de Educação pelo
Trabalho (PET) já recebeu mais de
130 adolescentes entre 16 e 21
anos, com escolaridade mínima da

4ª série do ensino fundamental.
A condição é que estejam
matriculados no ensino formal.
Eles fazem estágio nos gabinetes e
nas unidades do TRF4. A iniciativa
inovadora desenvolvida pelo
Setor de Ações Socioambientais
do tribunal (Setasa), permite que,
trabalhando, eles conquistem mais
qualificação profissional para a
vida durante e depois da Fase.

Virando a Página:
reescrevendo uma nova história
Durante o estágio, os jovens
recebem acompanhamento
permanente nas áreas psicossocial
e pedagógica, com aulas de reforço
escolar e de formação profissional.
Um exemplo é a Oficina de Leitura
e Produção Textual, na qual
eles desenvolvem o domínio da
linguagem e resgatam a motivação
pelos estudos e pela leitura.
Dessa oficina nasceu, em 2011,
o projeto “Virando a Página”, no
qual crônicas escritas pelos jovens
são reunidas e editadas numa
publicação lançada na Feira do
Livro de Porto Alegre, com direito
à sessão de autógrafos. Já são três
coletâneas com narrativas dos
adolescentes, que escrevem sobre

suas vidas, detalhando anseios,
medos, problemas, dificuldades e
esperanças.
Na última sessão de autógrafos
do livro “Virando a Página” na
Feira do Livro de Porto Alegre
2013”, o estagiário Maicon
Eduardo da Costa Martins, autor
de dois textos da coletânea,
falou sobre a importância da
literatura e do trabalho na vida
deles. “Trabalhando no tribunal
todos nós mudamos, hoje temos
uma vida mais estruturada. O
livro é uma forma que temos de
mostrar isso para aqueles que nos
ajudaram e que ainda nos ajudam
a crescer e seguir em frente”.
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10 anos de Programa de
Educação pelo Trabalho:
caminho para reinserção social
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Aula do curso
profisionalizante de
garçon, em 2013
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Homenagem da
administração
do TRF aos
participantes do
PET

Virando a Página:
sessão de
autógrafos na Feira
do Livro de Porto
Alegre, em 2012

Alunos da
Universidade de
Harvard conhecem
o Programa de
Educação pelo
Trabalho
Virando a Página:
sessão de
autógrafos na Feira
do Livro de Porto
Alegre, em 2013

Exposição
“Identidades” em
homenagem aos 10
anos do PET/TRF4

O programa oferece também
cursos técnicos de formação
profissional aos estagiários do PET.
Uma parceria do TRF4 com uma
escola de garçons e restaurantes
de Porto Alegre promove o ensino
específico e garante local para
treinamento e a possibilidade de
emprego aos jovens.

Amaral Marinho, estagiário do
setor de informática do TRF4.
Para ele, a oportunidade de
formação foi muito importante. “É
gratificante, porque estou tendo
a chance de seguir uma carreira
através dessas aulas. Aprender uma
nova profissão é muito motivador
e me dá novas oportunidades que
nunca imaginei que teria”.

Foi o caso do aluno Angelo Miguel
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Bons frutos
Um dos reconhecimentos a
trajetória de educação pelo
trabalho foi o ingresso de um
estagiário do PET na universidade.
Em 2013, Marcelo Nunes Pilar
conquistou, aos 20 anos, uma vaga
no curso de Direito da Faculdade
São Judas Tadeu, de Porto Alegre
(RS). Foi o primeiro participante do
programa a ingressar no 3º grau.

“Eu só tenho que agradecer por ter
recebido essa ótima oportunidade
na minha vida. Trabalhando aqui
no tribunal, eu já realizei muitos
sonhos e sei que ainda vou realizar
muitos outros”, disse Marcelo,
sintetizando o sentimento de
muitos integrantes do PET.

Responsabilidade social premiada
Em novembro de 2012, o PET foi
escolhido no IX Prêmio Innovare
como uma das boas práticas
desenvolvidas no Poder Judiciário.
Com o título “Trabalho Educativo
como Forma de Reinserção Social
de Jovens em cumprimento de
medida socioeducativa”, o PET
conquistou menção honrosa.
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No mercado de trabalho

Em 2013, outro prêmio iria coroar
o Programa de Educação pelo
Trabalho. Nova menção honrosa
na categoria “Práticas Humanistas”
do Prêmio Patrícia Acioli de
Direitos Humanos, promovido pela
Associação dos Magistrados do
Estado do Rio de Janeiro (Amaerj).

#orgulhodesertrf4

