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Expediente AGENDA                                             

Juiz federal Edilberto Clementino é 
titular em Guaíra

O diretor do Foro da JFPR, juiz federal Danilo Pereira Junior, 
acompanhado do presidente do TRF4, desembargador federal Vilson Darós, 
e do presidente da Comissão de Informática da JF, juiz Sérgio Tejada Garcia, 
participou, no dia 19 de outubro, na OAB-PR, do lançamento do Escritório 
Virtual, ferramenta desenvolvida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª 
Região, que, assim como o E-proc V2 da JFPR, permite que os advogados 
utilizem a internet como ferramenta base de trabalho. 

Diretor do Foro acompanha 
lançamento do Escritório Virtual 

do TRT9 para advogados

 juiz federal substituto 
Edilberto Barbosa OC l e m e n t i n o  f o i  

empossado no cargo de juiz 
titular da 4ª Região no dia 6 
de outubro, promovido pelo 
critério de merecimento. O 
magistrado assumiu a Vara 
Federal e Juizado Especial 
Federal Adjunto de Guaíra, 
inaugurada em agosto e, até 
então, sob responsabilidade 
do juiz federal Luiz Carlos 
Canalli, diretor do Foro de 
Umuarama. Clementino 
recebeu a nova carteira 
funcional das mãos do 
diretor do Foro da SJPR, juiz 
federal Danilo Pereira Júnior. 

Posse de Edilberto Clementino no TRF4

Holanda e diretor do Foro na cerimônia

Galeria de ex-diretores da 
Secretaria Administrativa

Foi realizada no dia 27 
de outubro a cerimônia de 
aposição do retrato do servidor 
Marcos Venicio Holanda na 
galeria de ex-diretores da 
Secretaria Administrativa da 
JFPR, em Curitiba. A cerimônia 
foi conduzida pelo diretor do 
Foro da SJPR, juiz Danilo 
Pereira Junior, acompanhado 
dos juízes federais João Pedro 
Gebran Neto e Marce lo  
Malucelli, que exerceram o 
cargo de diretores do Foro 
durante a permanência de 
Marcos Holanda na Secretaria 
Administrativa da JFPR. F
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oi divulgado em setembro o relatório “Justiça em Números”, editado anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), desde 2004. O documento apresenta um panorama do Judiciário brasileiro, a fim de buscar soluções para o Fenfrentamento de seus problemas. A seguir, alguns tópicos do relatório 2009 referentes às demandas da Justiça 

Federal (JF) e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), que abrange os estados do PR, SC e RS.
Ao final de 2009, a JF contava com 1.550 magistrados, somando desembargadores e magistrados de 1ª instância, e 

40.438 servidores. Na 1ª instância, havia 1.360 juízes e 13.942 servidores lotados no 1º grau e Juizados Especiais Federais 
(JEFs).  Em média, a JF conta com apenas 0,8 magistrado para cada 100 mil habitantes. Os únicos tribunais que atingiram 
média superior foram: TRF4, com 1,3 e TRF2, com 1,1.

No ano passado, as despesas totais da JF somaram R$ 6,1 bilhões, o que equivale a 0,2% do PIB nacional, 0,44% 
dos gastos da União e R$ 32,33 ao ano, por habitante. Mas soma das receitas arrecadadas pela JF ultrapassou as 
despesas. Foram arrecadados cerca de R$ 9,3 bilhões em execuções fiscais e R$ 21,7 milhões com custas e recolhimentos 
diversos, um incremento de 52% no total da despesa. O tribunal que apresentou o menor gasto em relação ao total de casos 

novos foi o TRF4, com uma despesa de R$ 1,5 mil por caso novo, sendo que a média foi de R$ 1,8 mil.
Tramitaram na JF (casos novos e pendentes) cerca de 10,7 milhões de processos. Ingressaram nos TRFs 3,3 

milhões de processos (processos ingressados no 1º e 2º grau, turmas recursais e JEFs). A 4ª Região, junto à 1ª e 3ª Regiões, 
foi responsável, na mesma proporção, por cerca de 3/4 dos processos ingressados no período. A demanda na JF foi de 1.613 
processos por 100 mil habitantes. O TRF4 configurou acima da média,  com cerca de 2.900 processos. 

Tramitaram no 1º grau e nos JEFs 8,4 milhões de processos, sendo que 30% (2,5 milhões) ingressaram no mesmo 
período. Vale destacar que quase 50% desses processos, cerca de 4,1 milhões, já estavam pendentes no 1º grau. As novas 
demandas representam, em ambas as instâncias, um percentual pequeno do total de processos em tramitação, 18% nos 
Juizados e 11% no 1º grau. Foram proferidas 1,8 milhões de decisões terminativas de processo e baixados mais que 100% 
do total de casos novos, aproximadamente 2,6 milhões de processos.  

Observa-se que, de maneira geral, a JF não consegue finalizar o quantitativo de processos demandado pela 
população. Foram proferidas 2,7 milhões de sentenças e baixados 3,4 milhões de processos.  A taxa de congestionamento, 
índice que corresponde à divisão dos casos não baixados pela soma dos casos novos e dos pendentes de baixa, foi menor 
no TRF4, aproximadamente 69%, enquanto os demais tribunais apresentaram taxas de até 84%.Observa-se que cada 
magistrado dos TRFs da 4ª e 5ª Regiões julga, em média, mais processos que os demais, tendo mais processos baixados 
que o quantitativo de processos ingressados.

No 2º grau, dos 452 mil processos ingressados em 2009 em toda JF, apenas 79 processos (todos do TRF4) 
ingressaram eletronicamente.

EM FOCO
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Relatório revela dados da JF em 2009

Magistrados 
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Panorama aponta dificuldades, mas também os méritos da JF
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Emagis: Direito Penal

Cursos

Currículo Permanente

Meta 8: Gestão Judiciária

4  Justiça Federal em Revista

Unibrasil terá Escritório Modelo 
em Curitiba, no Bagé

A Escola da Magistratura (Emagis) do TRF4 

realizou, nos dias 7 e 8 de outubro, o curso de 

Direito Penal “Cooperação Jurídica Internacional”, 

em Porto Alegre-RS. Os juízes federais José Paulo 

Baltazar Júnior e Sérgio Fernando Moro foram os 

coordenadores científicos do curso. Participaram 

magistrados, servidores e estagiários.

Os juízes federais Danilo Pereira Júnior (diretor do 

Foro da JFPR), Ricardo Rachid, Friedmann 

Wendpap, Graziela Soares, Sérgio Fernando Moro 

e João Pedro Gebran Neto, todos magistrados da 

JFPR, participam do “Currículo Permanente - 

Módulo II - Direito Administrativo 2010”, evento 

promovido pela Emagis, em Curitiba, nos dias 14 e 

15 de outubro, cujo tema foi "Improbidade Adminis-

trativa". 

Teve início no dia 25 de outubro o curso “Gestão 

Judiciária” (EAD) da Emagis. Até 13 de dezembro, 

51 magistrados participam das atividades. O 

encontro presencial ocorre no dia 3 de dezembro, 

durante a Mostra da Qualidade na JF da 4ª Região. 

O curso conta com a parceria da ENFAM para 

cumprir a Meta 8 do CNJ, pela promoção de cursos 

de capacitação em administração judiciária. A 

coordenação no Ambiente Virtual de aprendiza-

gem é da juíza Vera Lúcia Ponciano, coordenadora 

da Capacitação da JFPR. 

A Justiça Federal brasileira terá uma identidade visual 

única, traduzida em uma nova logomarca, a ser utilizada por todas 

as instituições que a compõem – Conselho da Justiça Federal 

(CJF), tribunais regionais federais e respectivas seções judiciárias. 

O objetivo é construir uma identidade institucional unificada e 

sólida, reforçando a credibilidade e a imagem institucional e 

ampliando a comunicação com os seus diversos públicos. A Seção 

de Comunicação Social da JFPR recebe até o dia 29 de novembro 

as sugestões elaboradas por magistrados e servidores desta 

Seção Judiciária. Mais informações estão disponíveis no site da 

Justiça (www.jfpr.jus.br).

Teve início na Seção Judiciária do Paraná, no dia 18 de 

outubro, o curso “Capacitação Básica de Servidores em Gestão de 

Projetos e Processos”, ministrado pelos professores Ruy 

Sant'Ana, Rui Wagner Sedor, Luciane Munhoz e Marlos Marciniuk, 

todos da FAE Business School. O objetivo é atender a meta 

prioritária número 5 do Conselho Nacional de Justiça para 2010, 

que consiste em implantar método de gerenciamento de rotinas em 

pelo menos 50% das unidades judiciárias de 1º grau. O curso 

segue até o dia 26 de novembro e inclui etapas de sensibilização, 

diagnóstico de trabalho, gestão de projetos e desenvolvimento de 

atividades em equipe.

JF terá logomarca única

Meta 5: JFPR realiza curso sobre 
Gestão de Processos

Debate foi realizado em Curitiba

A JFPR assinou no dia 21 de outubro um acordo de 

cooperação com as Faculdades Integradas do Brasil (Unibrasil) 

para a instalação de um Escritório Modelo de Advocacia da 

instituição de ensino no edifício Bagé, em Curitiba. O acordo foi 

assinado pelo diretor do Foro da JFPR, juiz federal Danilo Pereira 

Junior, e pelo diretor geral da Unibrasil, professor Sérgio Ferraz de 

Lima. Estiveram presentes na assinatura a juíza federal Ana 

Beatriz Vieira Palumbo, coordenadora do Atendimento aos 

Juizados Especiais Federais da JFPR, e representantes da 

Unibrasil.
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Inscrições abertas para os 
jogos da Semana da JF

ntre os dias 8 e 12 de dezembro, Foz do Iguaçu sedia a 
XVI Semana da Justiça Federal. As competições Eesportivas do evento serão realizadas entre os dias 9 e 

11, no hotel sede dos jogos (Rafain Palace). As inscrições estão 
abertas. Assim como nos anos anteriores, as cidades 
participantes devem reunir os competidores em uma ou mais 
delegações. A pontuação somada das modalidades define a 
campeã. São diversas modalidades esportivas: futebol suíço, 
futsal feminino, vôlei misto, vôlei de areia, tênis de quadra, tênis 
de mesa, corrida rústica e bike (Parque Nacional do Iguaçu), 
natação, truco, pebolim e sinuca.

Já “aquecendo” para os jogos, servidores e magistrados 
da JF de Apucarana, Jacarezinho, Maringá e Paranavaí 
participaram, nesta última cidade, da 3ª edição da Copa JF de 
Tênis, que aconteceu nos dias 17 e 18 de setembro. Em Curitiba, 
servidores do JEF Cível participaram da Corrida da Lua Cheia, 
realizada em Curitiba, no dia 20 de outubro.

A quarta sessão ordinária de 2010 da Turma Regional 
de Uniformização (TRU) dos Juizados Especiais Federais 
(JEFs) da 4ª Região, realizada no dia 19 de outubro, em Porto 
Alegre-RS, julgou 68 incidentes de uniformização. A sessão, 
transmitida por videoconferência para Florianópolis-SC e 
Curitiba, foi presidida pelo desembargador federal Paulo Afonso 
Brum Vaz, coordenador dos JEFs na região, e contou com a 
participação de juízes federais que integram as turmas recursais 
do Sul do país.

O presidente do TRF4, desembargador federal Vilson 
Darós, recebeu o título de Cidadão de Porto Alegre-RS no dia 19 
de outubro. O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, 
aproveitou a solenidade na Câmara Municipal local para 
anunciar o termo de cooperação técnica entre a Prefeitura e o 
Tribunal, que seria firmado no dia seguinte, dia 20, para a 
utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na 
administração municipal.

JF de Foz participa do PR em Ação

Campanha de voluntários 
beneficia crianças

A 2ª Vara Federal e Juizado Especial Federal Cível e 
Previdenciário de Foz do Iguaçu participou, entre os 
dias 8 e 10 de outubro, no município de Céu Azul, da 86ª 
edição do programa Paraná em Ação, promovido pelo 
Governo do Estado. A JFPR prestou informações sobre 
benefícios previdenciários, opções de nacionalidade e 
imigração para a população. Além disso, foram ajuiza-
das 94 ações judiciais, sendo 48 de opção de nacionali-
dade e 46 pedidos de isenção do pagamento da taxa 
para a expedição da cédula de identidade de estrangei-
ros.

A Associação Cidadania em Ação Voluntariado da JFPR 
realizou entre os dias 15 e 27 de setembro a Campanha 
do Dia das Crianças. Os servidores participaram 
doando brinquedos, livros infantis, roupas e doces 
(balas, chocolates e pipocas). As instituições beneficia-
das foram: Centro de Integração Digital São Luís Orione 
(CID), Lar O Bom Caminho, ONG Um Lugar ao Sol e 
Associação Lar Moisés, somando um total de 251 
crianças. O Voluntariado participou da festinha do CID 
no dia 09 de outubro, com participação de alguns 
servidores que ajudaram a entregar os presentes e os 
doces às crianças.

Torneio de tênis em Paranavaí
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JFPR acompanha sessão do TRU 
por videoconferência

Presidente do TRF4 recebe título 
em Porto Alegre-RS

PR em Ação em Céu Azul

Festa no CID
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Conciliação: solução permanente para impasses no Judiciário
No sistema de conciliação não há vencedor ou vencido e, muitas vezes, nem é preciso que haja um processo na Justiça para celebrar um acordo.

ESPECIAL

Mutirão da Caixa em Curitiba

Conciliações no SFH
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Conciliação na JFPR

Dia da conciliação em Paranavaí
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o ano passado, mais de 86 milhões de 
processos tramitaram no Judiciário brasileiro. 
A sociedade não precisa apenas que a Justiça N

julgue rápido as ações, mas que a demanda diminua, 
para que permaneça garantido o direito constitucional 
de acesso à Justiça. Nesse panorama, a conciliação 
surge como ferramenta eficiente para ajudar a 
solucionar o problema, diminuindo o número e o 
tempo de tramitação dos processos e, até mesmo, os 
gastos da administração pública.

A conciliação é uma forma alternativa de resolução 
de conflitos em que as partes confiam à figura do 
conciliador – pode ser um juiz ou mesmo um 
voluntário, dependendo do fórum –, a função de 
orientá-las na construção de acordo.
As conciliações podem ser processuais, quando o 
caso já está na Justiça, ou pré-processual/informal, 
que ocorre antes do processo ser instaurado e o 
próprio interessado busca a solução do conflito com o 
auxílio de conciliadores e/ou juízes. 

Segundo a juíza federal Anne Karina Costa, titular 
da Vara Federal do Sistema Financeiro de Habitação 
(SFH) de Curitiba e coordenadora do Sistema de 
Conciliação (Sistcon) no Paraná, a tentativa de 
conciliação, prevista no Código de Processo Civil, é, 
muitas vezes, mais adequada do que a sentença do 
juiz, que pode desagradar os envolvidos, gerando 
recursos.

“Na conciliação, a solução é construída por ambas 
as partes na busca de um acordo satisfatório, o que 
contribui para que a Justiça alcance seu objetivo 
maior, que é a pacificação social”, afirma a 
magistrada.

Antes dependente da vontade do juiz, hoje a 
conciliação é estimulada, passando a fazer parte da 
rotina das instituições. A Vara do SFH, por exemplo, 
todos os meses, dedica uma semana inteira às 
conciliações. Prática semelhante também ocorre em 
outras subseções da Justiça Federal do Paraná 
(JFPR).

A conciliação contribui ainda para a Meta 2 do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que consiste 
no julgamento de todos os processos de 
conhecimento distribuídos (em 1º grau, 2º grau e 
tribunais superiores) até 31 de dezembro de 2006 e, 
quanto aos processos trabalhistas, eleitorais, 
militares e da competência do tribunal do Júri, até 31 
de dezembro de 2007.

m 2005, foi criado na JFPR o Sistema de 
Conciliação (Sistcon) e, em 2009, o  Sistema Ede Conciliação Pré-Processual (Sicopp), 

ambos destinados à promoção da conciliação na 
instituição, tendo como uma das principais formas 
de ação, os chamados “mutirões de conciliação”.

Os mutirões acontecem periodicamente em 
diferentes varas federais. Este ano, por exemplo, 
uma parceria entre a JFPR e Caixa Econômica 
Federal (CEF) possibilitou a realização de mutirões 
de audiências da Campanha de Recuperação de 
Ativos Caixa 2010, uma iniciativa que abrange todo 
o estado. Apenas na primeira semana de mutirões, 
em Curitiba, foram 61 acordos e 68 audiências 
redesignadas, de um total de 284.

Em setembro, o Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF4), a JFPR, a CEF e a Empresa Gestora 
de Ativos (Emgea) assinaram um convênio de 
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Conciliação: solução permanente para impasses no Judiciário
No sistema de conciliação não há vencedor ou vencido e, muitas vezes, nem é preciso que haja um processo na Justiça para celebrar um acordo.
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Convênio com a Emgea

Semana Nacional de Conciliação

Acordos na JFPR

cooperação técnica para promover a realização de 
mutirões de conciliação processual e pré-processual 
para a resolução de litígios envolvendo dívidas de 
contratos entre mutuários do SFH e a Emgea no 
âmbito do PR. 

Além disso, este ano, duas iniciativas da JFPR 
receberam indicação para o prêmio “Conciliar é 
Legal”, do CNJ. O primeiro é o programa “Paz 
Duradoura”, prática dos juízes federais Mauro 
Spalding e Bruno Takahsshi, implantada na Vara 
Federal e Juizado Especial Federal de Jacarezinho, 
que abrange as ações de concessão de benefícios por 
incapacidade em face do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). Consiste na realização de perícias 
médicas na própria sede do juízo, seguida de 
audiência para produção de laudo oral e posterior 
tentativa  de conciliação. Entre maio de 2009 e maio 
de 2010, excluídos os processos ju lgados 
improcedentes, extintos sem julgamento de mérito e  
convertidos em diligência, há um  total de 603 

erá realizada de 29 de novembro a 3 de 
dezembro, a Semana Nacional de Conciliação Sde 2010, sob o slogan “Conciliando a gente se 

entende”. O evento, iniciativa do Movimento pela 
Conciliação, do CNJ, está na 5ª edição e engloba as 
esferas estadual, federal e do Trabalho.

Em 2009, as mobilizações resultaram em mais 
de 260 mil audiências de conciliação, que levaram à 
homologação de aproximadamente R$ 1 bilhão em 
acordos, em benefício a um público de 485 mil 
pessoas.

Para a Semana Nacional de Conciliação, os 
tribunais selecionam os processos com possibilidade 
de acordo e intimam as partes envolvidas no conflito. 

Antes da Semana de Conciliação acontece, 
por iniciativa do coordenador do Sistcon no TRF4, 

 conciliação  pode  virar  regra  em  todo o país.      
O CNJ deve editar em breve uma resolução que Auniformizará a prática nos tribunais brasileiros. As 

mudanças incluem a implantação dos serviços de 
mediação e conciliação de modo permanente em primeira 
e segunda instâncias. Hoje apenas estimuladas pelo 
CNJ, as formas alternativas de solução de conflitos são 
adotadas com procedimentos diferentes em cada Justiça. 
Constam na proposta a profissionalização da tarefa de 
conciliador voluntário e que as soluções de demandas 
sem sentença passem também a contar como critério de 
merecimento para promoção na carreira dos 
magistrados. Embora não haja nenhuma lei no país que 
obrigue as partes a tentarem um acordo, o anteprojeto do 
novo Código de Processo Civil dá maior respaldo à 
conciliação. A proposta inclui uma fase prévia obrigatória 
que pretende pôr as partes para conversar antes do 
ajuizamento do processo. 

processos, dos quais houve acordo em 509, ou seja, 
84,4 %.

Outra iniciativa indicada à premiação é o programa 
“Conciliação na Execução Fiscal”, implantado na VF 
de Execuções Fiscais de Maringá, pelo juiz federal 
Anderson Furlan da Silva. A prática cria uma parceria 
entre a Justiça e o Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (Confea), para facilitar 
acordos e diminuir a demanda da vara, que é de cerca 
de 11 mil processos. Antes sujeitos à extinção, por 
envolver valores considerados irrisórios pela Justiça, 
os  con f l i tos  podem agora  ser  reso lv idos  
pacif icamente, sem a geração de recursos 
posteriores. O porcentual de acordos chega a 90%.

Álvaro Junqueira, o Fórum Nacional de Conciliação, 
entre os dias 22 e 24 de novembro, em Curitiba.
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GENTE QUE FAZ JUSTIÇA

riada pela Resolução nº 67, de 17 de outubro de 2006, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), a 
Seção de Execução Penal de Catanduvas é responsável pelas atribuições referentes à execução penal da CPenitenciária Federal de  Catanduvas. A unidade tornou possível distribuir os processos de execução 

penal entre os seis juízes das três varas federais criminais da capital do Paraná.

Os magistrados encarregam-se das funções e atividades correicionais da penitenciária, bem como da 
organização e coordenação da Seção de Execução Penal, cada qual com um mandato de seis meses. O atual 
magistrado corregedor da Penitenciária 
de Catanduvas, com mandato de um 
ano, é o juiz federal Nivaldo Brunoni, 
titular da 3ª Vara Federal Criminal de 
Curitiba.

A Seção está diretamente ligada 
à Direção do Foro da Seção Judiciária do 
Paraná (SJPR), estabelecida em 
Curitiba, a fim de propiciar maior 
segurança a seus membros, evitando 
situações de risco e  o contato pessoal 
com os presos que são em regra, 
integrantes de facções ou organizações 
criminosas, considerados de alta 
periculosidade. Atuam no local dois 
servidores e um estagiário.

Seção de Execução Penal de Catanduvas

Presídio de Catanduvas

Serviço

Localizada no norte do estado do Paraná, a 476 quilômetros de Curitiba, a Penitenciária de Catanduvas 
(inaugurada em 23/06/2006), foi o primeiro cárcere de segurança máxima da União. Tem a capacidade de  
208 vagas ao longo dos seus 12,6 mil metros quadrados. Sua estrutura é considerada uma reprodução das  
unidades de segurança máxima norte-americanas, pois possui celas individuais, agentes penitenciários 
treinados e equipamentos de tecnologia de última geração. Sistema de monitoramento  responsável por 
garantir  a vigilância 24 horas por dia, controlando a entrada, uso de celulares, armas, drogas, e a prevenção 
da interação da massa carcerária. Está calcada na Lei de Execuções Penais, portanto seu foco volta-se à 
ressocialização dos reclusos e o 
respeito integral dos direitos 
humanos, prova disso são  as celas 
individuais, as quatro refeições 
d iár ias,  ass is tência médica,  
odonto lóg ica  e  ps ico lóg ica .   
Recentemente em parceria com o 
Depar tamen to  Pen i tenc iá r io  
Nacional (DEPEN) e a Defensoria 
pública da União (DPU) foi criado no 
complexo o programa de visita 
virtual. A iniciativa assegura aos 
familiares dos aprisionados que 
residem em outro estado o direito de 
visitação. 

Seção de Execução Penal de Catanduvas
Endereço: Av. Anita Garibaldi, nº 888 - Bairro Ahú - Curitiba-PR

Contato: (41) 3313-4400/4406

Fachada da Penitenciária de Catanduvas

Vista aérea da penitenciária
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P R E V I D E N C I Á R I O .   B E N E F Í C I O S   P O R   ainda  que  a  limitação  não  esteja  relacionada  no Anexo  
INCAPACIDADE. FUNGIBILIDADE.  PRECEDENTE  DO  III  do Decreto 3.048/99. 

2. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região orienta que “a TRF4.  SEGURADO  EXERCEU ATIVIDADE  
relação das situações que dão direito ao auxílio-acidente, REMUNERADA  INCAPAZ.  RECEBIMENTO  DO 
constante do Anexo III do Decreto 3.048/99, não é BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. 
exaustiva, devendo ser consideradas outras em que  

1.  O  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região  orienta  comprovada, por perícia  técnica, a  redução da  
que,  “em  relação  ao pedido de concessão de auxílio- capacidade para o trabalho  que  o  segurado  
doença ou aposentadoria por invalidez, não há óbice h a b i t u a l m e n t e   e x e r c i a ”   ( T R F 4 ,   A C  
processual quanto ao seu enfrentamento, ademais quando 00023146820094047108, 6ª Turma, Rel. Des. Federal 
se está diante de benefícios que possuem origem em Celso Kipper, DJ 30.03.2010). 
evento de risco social comum, qual seja, a  incapacitação  

Autos: 200970510035431/PRpara  o  trabalho  decorrente  de  acidente,  o  qual  pode  
gerar direito à concessão de auxílio-doença, aposentadoria 

TRIBUTÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.  REPETIÇÃO  DE por invalidez ou auxílio-acidente,  sendo que a decisão que 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESCONTADAS NO defere qualquer deles,  independentemente de  haver  
PERÍODO DE EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO. ART. pedido  expresso,  não  é  extra  petita”  (TRF4,  AC 
12, INCISO I, ALÍNEA "H" DA LEI 8.212/81. COISA 00008928120104049999, 6ª Turma, Rel. Des. Federal Luís 
JULGADA. RESOLUÇÃO 26/2005, DO SENADO.Alberto D'Azevedo Aurvalle, DJ 16.04.2010). 
 2.  O  só  fato  do  segurado  trabalhar  não  leva  à  
1. Por  opção  legislativa,  consideradas  a  pequena  conclusão  de  que  não  esteja incapacitado para o  
complexidade  e  o pequeno  valor  das  causas  trabalho e de que, por essa  razão, não  faz  jus à prestação 
submetidas  aos  Juizados  Especiais  Federais,  é  vedada previdenciária  por  incapacidade.  A  prova  técnica,  
expressamente a ação rescisória (art. 59 da Lei 9.099/95). confortada  por  outros elementos  probatórios,  é  que  
2. Em  se  tratando  de  sentença  que  disponha  sobre  formará  o  convencimento  do  magistrado  a respeito. 
relação  jurídica continuativa,  a  norma  jurídica  nela  3. Encontrando-se na premência de prover sua 
veiculada  se  aplica  se  e  enquanto  mantidos  os estados manutenção, o segurado que se lança  ao  trabalho,  ainda  
de fato e de direito que lhe dão suporte, nos termos do art. que  com  o  agravamento  de  seu  quadro  de  saúde  e 
471, I, do CPC.  ainda  que  considerado  incapaz  em  termos  
3. A  Resolução nº 26/2005 do Senado Federal suspendeu a previdenciários,  não  deve  ser penalizado com o não 
execução da alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei Federal recebimento de benefício a que tinha direito, premiando-
8.212/91, acrescentada pelo § 1º do art. 13 da Lei Federal nº se  a  ilegalidade  da Administração  Pública  com  o  
9 . 5 0 6 / 9 7 ,  e m   r a z ã o  d e  d e c l a r a ç ã o  d e   enriquecimento  sem  causa advindo do não pagamento de 
inconstitucionalidade pelo STF no  controle difuso,  com  benefício previdenciário embora aperfeiçoados
eficácia  erga omnes  e  efeitos  ex nunc.   A  alteração no os pressupostos legais autorizadores de sua concessão. 
plano normativo operou efeitos dali para frente, sem afastar 4. No caso dos autos, as duas perícias judiciais permitem 
os efeitos da coisa julgada formada anteriormente.concluir que, desde a data do acidente, o recorrente 

apresenta incapacidade total para o trabalho, sem 
Autos: 200770660006117/PRpossibilidade  de  recuperação  ou  reabilitação.  Sendo  

assim,  o  recurso merece provimento  para  o  efeito  de  
BENEFÍCIO  ASSISTENCIAL.  INCAPACIDADE.  condenar  o  INSS  a  conceder  ao  recorrente  o benefício 
CONTEXTO. CONDIÇÕES PESSOAIS. de aposentadoria por  invalidez desde a data da cessação 

do auxílio-doença,  ainda  que  neste  período  tenha  
1.  A  incapacidade,  para  efeito  de  benefício  assistencial,  ocorrido  o  exercício  de  atividade remunerada.
deve  ser avaliada mediante  consideração  das  condições  
pessoais  do  autor,  bem  como  de  seu Autos: 200870560013608/PR
histórico profissional e do contexto social em que está 
inserido. PREVIDENCIÁRIO.  AUXÍLIO-ACIDENTE.  DECRETO  
2. Verificada a  inaptidão para atividades que exijam 3.048/99.  ANEXO  I I I .   L IMITAÇÃO  NÃO  
esforço  físico, há uma incapacidade substancial para RELACIONADA.  CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. 
prover o sustento por parte de pessoa com histórico de  PRECEDENTE DO TRF4. 
atividade  braçal,  sem  que  o  argumento  da  
incapacidade  parcial  para  o  trabalho, existente somente 1.  Se  o  segurado  apresenta  redução  da  capacidade  
em tese, possa impedir o acesso à assistência social.para  o  trabalho  que habitualmente exercia devido à 

sequela decorrente de acidente, faz jus à concessão  de  
Autos: 200870620007190/PRauxílio-acidente  nos  termos  do  art.  86  da  Lei  8.213/91, 

Jurisprudência das Turmas Recursais 
do Paraná
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Saúde bucal e a saúde do corpo

É ronco ou apneia?
 Apneia Obstrutiva Noturna ou Apneia do Sono é sonolência diurna excessiva causada pela má qualidade do 
decorrente da flacidez dos tecidos da garganta, que sono desses pacientes é responsável por um aumento em Aacabam por obstruir a passagem do ar. Roncar alto, torno de sete vezes nas chances de acidentes de trânsito e 

não importa a posição em que se está deitado, acordar no trabalho; portanto a ausência de noites bem dormidas 
cansado, com a boca seca ou com dor de cabeça são vai acarretar problemas de saúde, de coordenação motora, 
sintomas deste tipo de apnéia.  Pesquisas demonstram que nervosismo, irritação, falta de atenção e muitos outros 
40% da população ronca e esse percentual aumenta para males. 
60% em homens com mais de 60 anos de idade. Frequente- Os dispositivos intra-orais vêm ganhando espaço 
mente a pessoa não percebe que desperta durante a noite como opção no tratamento da apneia do sono porque os 
para recuperar o ar antes de voltar a dormir, nos casos mais tratamentos disponíveis atualmente não têm um percentual 

g r a v e s  e s s e  de sucesso suficiente. O Dispositivo Anti Ronco é feito a 
d o r m e - a c o r d a  partir de duas placas acrílicas, superior e inferior, conecta-
pode se repetir até das, que mantêm a mandíbula posicionada de forma a abrir 
300 vezes! o espaço faríngeo e liberar a passagem do ar. Segundo 
Além dos transtor- estudos, o dispositivo contribui para o sucesso no tratamen-
nos  soc ia i s  e  to em 87% dos casos de ronco e apnéia. 
psicológicos, o A correta avaliação do paciente e a determinação 
Ronco e a Síndro- dessas características, através de exame clínico pelo 
me da Apneia e médico e pelo dentista; exames de telerradiografia e 
H i p o p n e i a  polissonografia; avaliação da intensidade dos sintomas; o 
O b s t r u t i v a  d o  impacto nas funções sociais e profissionais e o risco 
Sono (SAHSO) cardíaco é que vão dizer se o aparelho é o melhor procedi-
p o d e m  t r a z e r  mento para o paciente.
consequênc ias  
físicas para seus 
p o r t a d o r e s .  O  “O ronco não pode ser motivo de piada em casa.”
paciente apnéico 
tem em torno de 

Drª Lidiane Scaliante e Drª Lucia Gomes Borsato, três vezes mais 
cirurgiãs-dentistaschance de sofrer 

(palestrantes da 7ª edição do Programa Hoje em Debate, da JFPR, em 2010)de hipertensão, 
Contato: lscaliante@oralsul.odo.br arritmias cardía-

cas e enfarto. e  lborsato@oralsul.odo.br

Além disso,  a  
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Carimbos ideológicos

unca se chegou a assimilar com exatidão a ciranda 

manca com a qual determinadas pessoas buscam Nrotular os outros, pretendendo alcunhar etiquetas 

ou tarjas temáticas, no afã de guardá-las em específicos 

escaninhos, com o intuito de permitir um acesso facilitado às 

críticas e aos reproches de toda índole.

Nada obstante a dificuldade em absorver o 

conceito, em verdade ele se explica na necessidade de 

enquadrinhar os diversos comportamentos possíveis, 

certamente os mais facilmente aludíveis, tendo-se em mira a 

maior concreção pragmática que deságua no atingimento 

das vidraças frágeis das estufas morais.

Sem dúvida, é muito mais tranquilo para o agressor, 

para o crítico sem peias, para o detrator das panacéias, 

estabelecer nichos muito bem delimitados dos 

comportamentos e ideologias humanos, para melhor dirigir 

o ataque desconcertante àquilo que se convencionou 

denominar contradições.

Ora, todos os seres humanos albergam ideias que 

podem parecer eivadas de antagonismos, mesmo porque a 

experiência e o conhecimento de que se dispõe ainda são 

reconhecidamente muitíssimo limitados, porém isso não 

pode representar alforria para as atitudes necessariamente 

destrutivas dos que apenas desejam a desmoralização do 

semelhante.

Com efeito, apresenta-se evidente o notório abismo 

entre a questão das filosofias teóricas, enclausuradas no 

claustro psíquico da criativa mente humana, de um lado, e a 

complexa rede de fenomenologias, hauridas na difícil teia 

dos interesses contrapostos, inseridos na composição do 

tecido social, por outro turno.

Daí a se turbar o amplo leque de dimensões 

interiores da alma humana significa a construção de 

amplíssima distância. Não é possível reduzir todo o espectro 

de possibilidades individuais que o homem pode edificar e 

produzir como vivência, jogando-o na vala comum das 

rotulações grupais, dos recantos coletivos, das 

representações de massa. 

Há algo a mais nessa trilha que merece ser 

perquirido. Henry Ford olhava de soslaio para as 

manifestações multitudinárias, possuindo convicta suspeita 

acerca dos possíveis atos desatinados a que mentes 

Este espaço é destinado à divulgação de materiais produzidos por magistrados e servidores 
da Seção Judiciária do Paraná. Mostre seu trabalho. Envie textos com até 4.400 caracteres ou 
imagens para comsoc@jfpr.jus.br, indicando seu interesse em fazer parte desta publicação.

desatentas e manipuladas pudessem dar azo. Contra a 

postura de manada dos cortejos de compreensão muito 

estreita, certamente servem como antídoto os delicados e 

fidedignos aportes da reflexão detida e bem-educada.

Não fosse assim, todo lastro ético da história das 

sociedades humanas estaria fadado ao comportamento de 

turba, pela incessante repetição de condutas apadrinhadas 

pelo sedutor pioneirismo de algum grande irmão, cujo 

séquito robótico deixaria como marca de sua passagem tão-

somente o insignificante legado das reproduções atávicas 

de procedimentos existenciais.

A boa exegese dos caminhos da existência 

converge, por conseguinte, para os contornos mais 

aprofundados da sondagem sobre a realidade do ser, cujas 

nuances se consubstanciam muito mais intrincadas e 

enriquecedoras do que a vã filosofia de bar quer fazer 

parecer. Nesse contexto, possuir discernimento para 

separar a sólida peleja civil do embuste simiesco se traduz 

em preciosa cautela.

Por conta dessa parva estereotipagem que assola 

os espaços do mundo, o passo mais condizente com a 

serenidade e a harmonia, rumo a uma possível paz interior 

que estabeleça consistentes elos com as humanidades dos 

outros (sujeitos), precisa passar pela celebração do fim de 

todos os ismos, num verdadeiro desbloqueio das hostes da 

estandardização, para conclusivamente poder fazer 

assentar nos corações humanos a sutileza de grande 

intensidade que responde pelo nome de liberdade sem 

sujeição, mas com responsabilidade.
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"Fanático é quem não pode mudar de ideia e não quer mudar de assunto." 

Winston Churchill

MÁRCIO AURÉLIO LANDOSKI
Núcleo de Apoio Operacional

Justiça Federal do Paraná
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“Pensar é o trabalho mais difícil que existe, e 

esta é, provavelmente, a razão por que tão 

poucos se dedicam a ele”. (Henry Ford)
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A Ouvidoria é uma ferramenta disponível a todos os cidadãos, jurisdicionados ou não, para sugestões, reclama-

ções/denúncias, elogios e pedidos de informações, no âmbito de competência da Justiça Federal /SJPR. 

O contato pode ser feito por telefone, e-mail, site da JFPR, caixa de sugestões, carta ou pessoalmente.

Cabe à Ouvidoria analisar todas as solicitações recebidas e, quando  necessário, encaminhá-las ao setor responsável, 

repassando o retorno ao solicitante. O tempo de resposta varia de acordo com a complexidade do tema, mas a unidade 

trabalha para que todas as solicitações sejam respondidas dentro do menor tempo possível.

Por meio do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) padronizou o 

sistema para o registro das solicitações recebidas pelas ouvidorias sob sua jurisdição, alinhando o atendimento do Tribunal 

e das Seções Judiciárias da 4ª Região. 

Com a mudança, que passou a valer a partir do dia 18 de outubro, todos os atos são registrados exclusivamente pelo 

SEI e a numeração é unificada em cada Seção Judiciária.

A publicidade acerca dos dados estatísticos das manifestações recebidas e das providências adotadas será gerada 

mensalmente.

Serviço

Ouvidoria da Justiça Federal – Seção Judiciária do Paraná
Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 532 – 1º andar - CEP 80020-000 - Centro - Curitiba-PR

Telefone: 0800-643-2004 
E-mail: ouvidoria@jfpr.jus.br

Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 13h às 18h.
Mais informações: www.jfpr.jus.br/institucional/ouvidoria/

“De olhos abertos e ouvidos atentos”

A coruja representa a sabedoria, é discreta e possui, naturalmente, sentidos 
aguçados, principalmente a audição. Por estas qualidades, a Justa foi 
escolhida para ser a mascote da Ouvidoria da Justiça Federal do Paraná. 
Sob o slogan “De olhos abertos e ouvidos atentos”, a nossa coruja ouvidora 
assume a tarefa de, com a colaboração de todas as áreas internas, revelar 
sua principal missão, que é estar atenta às necessidades expressas pela 
população, visando o aperfeiçoamento dos serviços oferecidos pela Seção 
Judiciária do Paraná.
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