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Justiça Federal em Revista2

À frente da administração da Justiça Federal do Paraná no biênio 2009/2011, 
deparei-me com a mais ampla e diversificada gama de atividades e exigências. Senti 
imensa satisfação com pequenas e grandes realizações, de quando em quando 
experimentei frustrações ao não conseguir atingir objetivos quase ao alcance da mão... 
porém, fazendo um balanço geral da gestão, acredito ter viabilizado a concretização de 
projetos pertinentes e relevantes para a instituição.

Nesse período ocorreram verdadeiras mudanças de paradigma no âmbito da 
Justiça Federal da 4ª Região, como foi o caso da implantação do processo administrativo 
eletrônico (SEI) e da ampliação do processo judicial eletrônico, antes restrito aos 
Juizados Especiais, para todas as Varas Federais (eproc V2).

E nesse espírito, objetivando aperfeiçoar os mecanismos de gestão e 
alcançar a excelência no desenvolvimento institucional a partir da implantação de novas 
ferramentas tecnológicas, celebrei como Diretor do Foro desta Seção Judiciária uma 
parceria com o Instituto Curitiba de Informática para o desenvolvimento de soluções 
integradas em tecnologia da informação, que servirão de base para a implantação de 
uma ferramenta de business intelligence e também de softwares aplicativos focados no 
controle e gestão orçamentária, financeira, patrimonial, do plano de saúde e odontológico 
e de estagiários, aprendizes e voluntários. 

Tal projeto, firmado com anuência e autorização da Presidência e da Diretoria 
de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e também do 
Conselho da Justiça Federal, atualmente encontra-se a meio termo da execução e, ao 
lado da constante aquisição e upgrade de equipamentos, da instalação da rede wireless 
em todos os prédios sede da capital e das Subseções Judiciárias e da modernização e 
readequação dos equipamentos e da infra-estrutura do Data Center da SJPR, espelham a 
minha visão de futuro e meus esforços para preparar estruturalmente a Justiça Federal 
do Paraná para a realidade da inserção digital.

Esforços que, preciso salientar, na prática nada representariam sem a 
coordenação geral exercida pela Direção da Secretaria Administrativa e, no suporte a 
esse mister, a imprescindível e incansável atuação dos Diretores de Núcleo e de suas 
equipes, além da valiosa cooperação da Seção de Comunicação Social, da Secretaria da 
Direção do Foro, da equipe de assessoramento jurídico e de todos os colaboradores 
que de uma forma ou de outra auxiliaram a Direção do Foro nesse biênio. Deixando a 
modéstia de lado por um momento, faço questão de registrar que, se somos conhecidos 
nacionalmente pela excelência no desempenho de nossas atividades e pela superior 
qualidade dos serviços que prestamos, é apenas porque não há em outro lugar um grupo 
de servidores tão competente e coeso como esse hoje lotado no setor administrativo da 
Justiça Federal do Paraná.

Despeço-me da Direção do Foro com a sensação de dever cumprido e feliz 
por deixar a Justiça Federal do Paraná um passo à frente em importantes áreas tais como 
– e é esse o principal foco da presente edição do Justiça em Revista – a Tecnologia da 
Informação.

Meu colega Friedmann Anderson Wendpap assume a Direção do Foro para o 
próximo biênio e, portanto, deixo em boas e capazes mãos a Seção Judiciária do Paraná. 
Boa sorte à nova gestão!

    Danilo Pereira Junior
     Juiz Federal Diretor do Foro  - 2009-2011
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O senhor foi alvo de reclamações ofi-
ciais por parte da OAB - Ordem dos Ad-
vogados do Brasil quando autorizou a 
gravação de conversas entre detentos e 
advogados na Penitenciária Federal de 
Catanduvas. O senhor ainda defende 
esta prática? Por quê?
Cumpre esclarecer que a decisão de gra-
vação dos diálogos entre presos e visitan-
tes, inclusive advogados, foi do Colegiado 
dos juízes de Catanduvas e não minha, so-
mente. A decisão está bem fundamentada 
e justificada na necessidade de monitora-
mento do contato dos presos no Presídio 
Federal com o mundo externo. De nada 
adianta manter presos chefes de grupos 
criminosos organizados e permitir que 
continuem, através de contatos com vi-
sitantes, a determinar a prática de crime 
fora do presídio. A decisão tem base em 
precedente do STF [Supremo Tribunal Fe-
deral] relativo à validade do controle de 
correspondências do preso. Infelizmente, 
alguns advogados, absoluta minoria, se 
prestam ao trabalho de pombo-correio. 
Há casos concretos, e a medida teve que 
ser estendida, com a devida fundamen-
tação, a eles. Ainda assim, foram adota-
das cautelas para preservar o direito de 
defesa, como proibir que as gravações 
fossem utilizadas para instruir processo 
criminais por fatos pretéritos à visita. Ou 
seja, o objetivo é coibir novos crimes e não 
investigar crimes pretéritos. Tem funcio-
nado até o momento e, salvo a referida re-

clamação da OAB, ninguém mais - presos, 
visitantes ou advogados - reclamou.

Na época de sua implantação, a peni-
tenciária de Catanduvas foi considera-
da modelo. Pela sua experiência e ana-
lisando estes cinco anos da unidade, 
pode-se afirmar que ainda é assim? 
Os presídios federais destacam-se por 
sua excelência. Não houve até o momen-
to fugas e duvido que ocorram. Não houve 
rebeliões. Não há registro de que algum 
detento tenha obtido acesso a telefones 
celulares, o que infelizmente é comum 
em outros estabelecimentos. Apesar da 
segurança, o preso tem cela individual, 
como exige a LEP [Lei de Execução Penal], 
e acesso a serviços de saúde e de educa-
ção. Por outro lado, cumpre destacar que 
os presídios têm servido para prevenir 
rebeliões e crimes em presídios estaduais. 
Houve diminuição do número de rebeliões 
em presídios estaduais segundo dados do 
MJ [Ministério da Justiça] e acredita-se que 
o temor dos presos em serem transferidos 
aos presídios federais tem servido de ele-
mento de dissuasão.

Os noticiários divulgaram que “ladrões 
de bicicletas” ocupam o lugar de bandi-
dos perigosos nas penitenciárias fede-
rais do Brasil. Há o temor de que estes 
detentos sejam influenciados pelos 
mais perigosos. 
A notícia, que saiu no [jornal] Estado de 

Neste mês de junho, a Penitenciária Federal de Catanduvas (PR) 
completa cinco anos de funcionamento. Foi considerada modelo, 

abrigou bandidos perigosos como Fernandinho Beira-Mar e foi alvo de 
polêmicas, como o episódio em que as conversas entre advogados e 

detentos passaram a ser gravadas por decisão judicial, em 2009. O juiz 
titular da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba, Sergio Fernando Moro, 
foi juiz corregedor da primeira unidade de segurança máxima do país 
durante parte dos anos de 2006 e 2007 e todo o ano de 2009. Leia 
abaixo a entrevista que ele concedeu à Justiça Federal em Revista.
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São Paulo, está equivocada. Os presídios 
são reservados a presos de extrema peri-
culosidade. Para ingresso, é necessário um 
pedido do juiz do processo e o deferimen-
to pelo Depen [Departamento Penitenci-
ário Nacional] e pelos juízes federais do 
Colegiado de Catanduvas. Então é feito um 
controle de quem entra e quem sai. Por ve-
zes, em situação de urgência (rebelião ou 
motim em  andamento ou iminente), al-
guns presos são transferidos e, em alguns 
casos, vêm presos sem o perfil apropriado. 
Entretanto, o controle é feito posterior-
mente e, se constatado que o preso não 
deve permanecer, ele é devolvido. Então 
até pode ter ocorrido em outro presídio o 
envio de ladrão de bicicleta, mas, pelo que 
li no jornal, foi ele devolvido pelo juiz tão 
logo constatada a situação.

Em 2010 foi publicada no Diário Oficial 
da União portaria que define regras 
para visita virtual em penitenciárias 
federais. A medida é para evitar que 
familiares criem raízes nas cidades que 
abrigam as unidades de segurança má-
xima?
A ideia é permitir que pessoas recolhidas 
em presídios distantes de suas famílias 
possam ter um contato mais frequente 
com as mesmas. A medida é de humani-
zação do cumprimento da pena e não de 
controle.

C A T A N D U V A S :  C I N C O  A N O S
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CEJUSCON  NO PR

Atendendo a Resolução nº 125 do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

que institui a Política Nacional de 
Conciliação no Judiciário, a JFPR deu início 
às inaugurações dos primeiros Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos e 
Cidadania (CEJUSCONs). Dia 31 de maio 
foram inaugurados os centros em Maringá 
e Londrina; 9 de junho em Foz do Iguaçu e 
Cascavel; 10 de junho em Ponta Grossa. O 
CEJUSCON trabalha na solução de conflitos 
pré-processuais, conflitos processuais e 
atendimento e orientação à cidadania. 

¤

JFPR EXIGE ESTUDO DE
IMPACTO AMBIENTAL 

PARA QUEIMA DA 
PALHA DA CANA

Foi julgada, dia 30 de maio, a ação civil 
pública proposta pelo MPF em 2007 

perante a Justiça Federal de Jacarezinho. A 
ação questiona o sistema das autorizações 
concedidas pelo Instituto Ambiental do 
Paraná (IAP) para a queima de palha 
de cana-de-açúcar como facilitador da 
colheita no norte pioneiro do Paraná. 
Segundo o juiz federal Mauro Spalding, que 
julgou a ação, a partir da próxima safra (no 
ano de 2012) todas as licenças ambientais 
para a queima controlada da palha de 
cana-de-açúcar na região dependerão 
de prévio  estudo de Impacto Ambiental, 
como é exigido pela Constituição. 
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VOLUNTARIADO DA 
JF VAI OFERECER  

CURSO DE  
INFORMÁTICA

O Voluntariado da JF vai oferecer 
curso de “Informática e 

Cidadania” a adolescentes de 14 
a 18 anos, filhos de terceirizados, 
ainda neste semestre, mas sem data 
confirmada. Além de aprender a 
utilizar os programas do sistema 
operacional Windows, os jovens 
ainda terão a oportunidade de ter 
aulas de reforço de português, lições 
de cidadania e ações de incentivo 
a leitura com exemplares doados 
pelos servidores e magistrados 
da JFPR. O curso acontecerá aos 
sábados e terá a duração quatro 
meses. Os primeiros colocados 
serão premiados. “Informática e 
Cidadania” tem apoio da Direção do 
Foro, da Associação dos Servidores 
da Justiça Federal do Paraná 
(Asserjuspar) e patrocínio da 
Associação Cidadania em Ação.  

O Voluntariado da JF 
realiza diversas campanhas ao longo 
do ano. A Campanha de Páscoa, por 
exemplo, beneficiou mais de 500 
crianças de sete instituições, que 
receberam ovos de Páscoa, doces 
e latas de leite. O valor foi doado 
por magistrados e servidores, que 
também podem se voluntariar 
para ministrar palestras, aulas ou 
angariar doações. Interessados 
podem se informar pelo telefone 
(41) 3252-8132 ou email cidadania.
emacao@hotmail.com. 
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Novo espaço foi preparado por seis meses.

O prefeito de Ibaiti, Luiz Carlos Peté; o presidente do 
TRF4, Vilson Darós; o Diretor do Foro da SJPR, Danilo 

Pereira Junior; e o juiz federal Mauro Spalding.

NOVO HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO

Desde o dia 15 a Justiça Federal 
do Paraná tem novo horário de 

atendimento, como publicado na Norma 
de Serviço nº 82/2011. Por determinação 
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
o expediente externo passa a ser das 9h às 
18h, ininterruptamente. Esta alteração 
tem efeito sobre toda a 4ª Região. 

¤
INAUGURADO JEFA DE IBAITI

Foi implementado, dia  1ª de junho, o 
Juizado Especial Federal Avançado 

(JEFA) de Ibaiti. A medida vai aproximar 
as atividades da Justiça Federal dos cida-
dãos do interior, evitando que tenham que 
se deslocar até Jacarezinho, cidade à qual 
é vinculado o JEFA de Ibaiti. A cerimônia 
foi coordenada pelo Presidente do Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), 
Vilson Darós e teve a presença do juiz fe-
deral de Jacarezinho Mauro Spalding e do 
Diretor do Foro da Seção Judiciária do Pa-
raná, Danilo Pereira Junior. O JEFA de Ibai-
ti atende questões previdenciárias com 
valores de causas até 60 salários mínimos 
que tramitarão 100% por meio eletrônico.

No último dia 10 de junho a JFPR 
reinaugurou a Sala da Memória. 

O novo espaço foi preparado durante 
seis meses para receber o acervo 
dos mais de 100 anos de história 
da Justiça Federal. O evento teve 
a presença do Diretor do Foro da 
SJPR, Danilo Pereira Junior, e dos ex-
Diretores Amaury Chaves Athayde 
(1995-1996), Marcelo Malucelli 
(2007-2009), João Pedro Gebran 
Neto (2005-2007) e Nicolau Konkel 

SALA DA MEMÓRIA É REINAUGURADA
Júnior (2003-2005). 
Os convidados foram 
recepcionados pelo 
Trio Bola Preta, que 
executou o Hino Nacional 
em ritmo de choro. Dr. 
Danilo agradeceu a todos 
que participaram da 
organização do evento, 
em especial ao NDOC, que 
coordenou o projeto. 
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O próximo biênio será administrado 
pelo juiz federal Friedmann 
Wendpap. O magistrado e a nova 

Vice-Diretora, juíza federal Vera Lúcia Feil 
Ponciano, foram oficialmente empossados 
no dia 28 de junho, em cerimônia 
comandada pela Desembargadora Federal 
e Presidente do TRF4, Marga Inge Barth 
Tessler. Os destaques ficaram para os 
discursos; de Wendpap, bastante prático e 
confiante. Já o juiz federal Danilo Pereira 
Junior, que administrou o Foro nos últimos 
dois anos, agradeceu emocionado a todos 
que participaram da sua gestão. 

Auditório lotado: personalidades, amigos, e 
servidores; todos quiseram participar da cerimônia.

Com as assinaturas de 
termo de posse, Pereira teve a palavra. 
O magistrado disse que deixa o cargo 
orgulhoso com a equipe da administração 
da JFPR. “É o patrimônio humano que 
movimenta a instituição, são verdadeiros 
líderes protagonistas”, elogiou. Não 
foram poupados elogios diretos a 
servidores, estagiários, e à Diretora da 
Secretaria Administrativa de sua gestão, 
Celine Salles Migdalski. Com relação às 
mudanças em sua administração, lembrou 
que paradigmas foram quebrados nos 
últimos dois anos, principalmente com a 
implantação dos processos eletrônicos, 
tanto administrativos quanto judiciais. 
Ao final, o juiz federal agradeceu à família 
e disse, emocionado, que “o que fica é a 
saudade”.

 O discurso do juiz federal Danilo Pereira Junior, 
que deixou o cargo, emocionou os presentes.

Fóruns: “grandes depósitos de papel”

“Gestores da escassez”. É 
assim que o novo Diretor do Foro define 
o trabalho de sua equipe na administração 
do Foro da SJPR. Para ele, o importante 
é fazer mais gastando menos. É a tecla 
na qual o magistrado vai bater até 2013 
e a sociedade agradece. Na coletiva de 
imprensa que os Diretores e ex-Diretores 
concederam em virtude da posse, ao ser 
perguntado sobre como pretende fazer 
para que um trabalho interno reflita 
em benefícios ao cidadão, a resposta foi 
rápida: “Economia”. 

Isso ficou claro, também, em 
seu discurso. Logo de início, Wendpap 
afirmou que a Justiça Federal deve servir 
ao povo. Falou da honestidade e da 
transparência na administração judicial 
e disse, enfático, que seu papel é agir nos 
princípios da probidade administrativa 
e com eficácia na prestação de serviços. 
Para ele, hoje, o magistrado tem que ser, 
também, um administrador público, 
por exigência da própria sociedade, 
que atribuiu papéis à Justiça antes não 
desempenhados por ela.

O magistrado destacou a 
importância da tramitação dos processos 
por meio eletrônico (o e-Proc) e da 
diminuição e até extinção de arquivos 
físicos. Para ele, hoje, os fóruns são “um 
grande depósito de papel”. Wendpap 
afirmou que a Justiça Federal, como 
administradora do dinheiro público, 
deve levar em consideração a construção 
de prédios menores e a qualificação 
intelectual dos servidores. 

Wendpap assume o cargo prometendo 
economia e transparência.

Compareceram à solenidade 
diversas autoridades do estado, como 
Vice-Governador e Secretário de 
Educação Flávio Arns; o Presidente da 

Seccional da OAB no Paraná, José Lúcio 
Glomb; o Vice-Presidente do Tribunal de 
Justiça do Paraná, Onésimo Mendonça 
de Anunciação; o Presidente do Tribunal 
Permanente de Revisão do Mercosul, Jorge 
Luiz Fontoura Nogueira; o Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, 
Irajá Romeo Hilgenberg Prestes Mattar; 
entre outros. 

Flávio Arns, Vice-Governador do estado, 
compôs a mesa de honra.

Presidente do TRF4

A Presidente do TRF4 (ao centro, em destaque) deu 
destaque à preparação dos empossados.

Em um discurso pessoal, 
sucinto e sem grandes formalidades, a 
Desembargadora Federal e Presidente 
do TRF4 Marga Inge Barth Tessler 
se mostrou orgulhosa em empossar 
profissionais competentes como os 
empossados. “Friedmann começou 
como líder estudantil quando era muito 
perigoso sê-lo”, disse, completando 
que o magistrado empossado também 
é professor e trabalhou como gestor 
público no Poder Executivo. Sobre a 
nova Vice-Diretora, Tessler disse que 
a juíza federal é uma das maiores 
conhecedoras do funcionamento da 
Justiça Federal da 4ª Região, tendo 
passado por Uruguaiana (RS), Joinville 
(SC) e, por fim, Curitiba (PR). “É um 
orgulho pertencer à Magistratura 
Federal e empossar duas pessoas tão 
preparadas”. 

FRIEDMANN WENDPAP ASSUME A DIREÇÃO DO FORO
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data center. Para en-
trar, é necessário que o 
sistema instalado nas 
portas de acesso reco-
nheça sua impressão 
digital como de pessoa 
autorizada. 

Tanta se-
gurança evita quedas 
no sistema e perdas 
de dados. São R$2,8 
milhões investidos em 
cerca de 60m². Pen-
sando nisso, o sistema 
de extinção de incên-
dio também foi altera-
do. Agora o agente uti-
lizado é o gás FM 200, 
também chamado de 
“agente limpo” que, ao 
se dissipar, não causa 
danos aos equipamen-
tos. Este tipo de pro-
teção tem utilização 
indicada em salas de 
painéis elétricos, salas 
de testes e todo espaço 
que abrigue uma gran-
de quantidade de apa-
relhos. O gás liberado também não coloca 
em risco a vida de pessoas e não agride o 
meio ambiente. Este agente não deixa resí-
duos e não tem poder de condensação de 
umidade significativa. Em outras palavras, 
“molha” menos. Uma vantagem e tanto 
para uma área com tantos equipamentos.

Muitos equipamentos impli-
cam em milhares de metros de fios. Para 
isso foi construído um piso elevado a 30 

centímetros do chão, onde estão organiza-
dos e armazenados com segurança todos 
os cabos – lógicos e elétricos –, tornando 
o trabalho mais fácil para os técnicos. Os 
fios não são distribuídos aleatoriamente. 
Ao centro da sala encontram-se os fios 
elétricos, que esquentam, exatamente 
porque é no centro onde estão localizadas 
as grades que distribuem o ar condicio-

UM PROJETO DE PRIMEIRA
JFPR modernizou sua sala de máquinas e reestruturou seu data center. Ambiente foi projetado para se adequar às necessidades da 

Seção Judiciária do Paraná e atender as exigências de um data center “verde”

Data center é o espaço onde ficam 
armazenados dados e informações 
de uma empresa ou organização. 

É de onde são disseminadas informações 
e onde ocorre a gestão de dados. Pratica-
mente o “cérebro” de uma organização. 
Não dá para pifar e nem todo mundo deve 
ter acesso ao centro de informações de 
uma empresa, certo? Já pensaram se o 
cérebro da Justiça Federal parasse de fun-
cionar ou se operasse sob baixo desempe-
nho? Caos estabelecido.

É por abrigar informações e 
dados importantes e sigilosos que foi re-
estruturada e modernizada a nova sala 
de máquinas do Núcleo de Tecnologia da 
Informação (NTINF) da Justiça Federal. O 
espaço teve preocupação especial com se-
gurança, confiabilidade e disponibilidade, 
mas também preencheu os quesitos de um 
data center ambientalmente correto. Ga-
nhou o cerificado Green IT, do Grupo Fu-
rukawa, empresa atuante no mundo todo 
na área de Tecnologia da Informação. O 
projeto foi coordenado por Carlos Fischer, 
Supervisor de Segurança da Informação 
da JFPR, que especificou minuciosamente 
em projeto escrito por onde cada fio deve-
ria passar.

Acesso restrito

Para monitorar toda entrada, 
saída e circulação de pessoas foi instalado 
sistema de gravação de vídeo 24 horas em 
toda área da sala de máquinas. Somente 
quatro funcionários têm acesso livre ao 

Fo
to

: E
lto

n 
M

un
iz

Mai-Jun Expediente Novo.indd   6 7/26/2011   4:05:50 PM



Ano XIII | Nº 127 | MAIO-JUNHO/2011 7

nado. A sala é bastante fria. O ar gelado 
resfria os equipamentos, fazendo com que 
o ar quente, mais leve, suba e se espalhe 
para as extremidades, entrando nos dutos 
localizados no teto. De lá, por tubulação, 
o ar quente volta para as máquinas de ar-
-condicionado e é distribuído novamente. 
Como o ar aquecido se dissipa para as ex-
tremidades,  é nelas que ficam os cabos 
lógicos – que não esquentam. 

O risco de superaquecimento 
é mínimo. São dois maquinários de ar-
-condicionado de precisão que funcionam 
em sistema de revezamento, não sendo 
necessário desligamento em caso de ma-
nutenção. 

O mesmo ocorre com os cir-
cuitos. Fischer lembra que, antes do novo 
data center, era necessário desligar todo o 
sistema do prédio da JFPR de três em três 
meses. “Caía o circuito geral, desligando 
até o elevador”. Agora o prédio e a Infor-
mática funcionam em sistema de redun-
dância de alimentação elétrica; possuem 
circuitos distintos que, em caso de manu-
tenção, um alimenta o outro. O baixo risco 
de falhas e quedas no sistema preenchem 
o quesito de disponibilidade.

É tudo pensado. Em um data 
center, mesmo um pequeno parafuso está 
em determinado lugar por um motivo 
funcional. Todas as atividades são con-
troladas por um monitor. Desde a quanti-
dade de dados que vão da central para as 
Subseções do interior até a indicação de 
quais aparelhos estão em funcionamento. 
Qualquer sobrecarga no sistema pode ser 
identificada, tornando qualquer problema 
mais fácil de ser resolvido.

O Green IT é como são chamados os no-
vos arranjos tecnológicos engajados com 
a sustentabilidade. Com a desativação do 
antigo data center, a JFPR evitou descartar 
no meio-ambiente mais de 140kg de ma-
teriais de rede de cabeamento. Esta ação 
evitou que 70kg de material contaminado 
fossem depositados em aterros industriais 
e reduziu a extração de 13,3 toneladas de 
minério de cobre. 

A reestruturação do data cen-
ter da JFPR é um trabalho sem prejudica-
dos. 

UM PROJETO DE PRIMEIRA
JFPR modernizou sua sala de máquinas e reestruturou seu data center. Ambiente foi projetado para se adequar às necessidades da 

Seção Judiciária do Paraná e atender as exigências de um data center “verde”

Espaço certificado
O padrão de qualidade dos 

materiais utilizados e a qualificação dos 
profissionais envolvidos na construção do 
data center fizeram com que a empresa 
parceira estendesse sua garantia usual, 
que é de 10 anos. Os racks e equipamentos 
da sala de máquinas têm garantia de 25 
anos. O NTINF obedeceu todas as normas 
de qualidade e segurança, atingindo exce-
lência no armazenamento de informações.  
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Com o número de pessoas acessando 
a internet de todos os lugares, a JF 
deu um passo à frente nos recursos 

que já oferecia. A primeira medida foi a 
implantação da rede wireless (sem fio), 
já instaladas no prédio-sede e no edifício 
Bagé. As Subseções começarão a receber a 
implantação a partir do próximo mês. Isso 
facilita o acesso à internet aos usuários 
em eventos, reuniões, audiências e demais 
situações corriqueiras no âmbito da Seção 
Judiciária do Paraná. “Também beneficiará 
advogados e partes que desejam acessar o 
sistema de processo eletrônico durante 
as audiências”, explica Julio Cesar Reis 
Dalledone, do Núcleo de Tecnologia da 
Informação da JFPR. 

Juntamente com a instalação 
de internet sem fio, foi desenvolvida da 
JFPR Mobile, que aproxima ainda mais o 
cidadão da JF. Agora é possível o acesso à 
página da JFPR diretamente dos celulares, 
Smartphones, iPhones e tablets através 
do endereço m.jfpr.jus.br. A versão é 
específica para este fim, facilitando a 
leitura dos artigos via aparelhos móveis. 
Através da JFPR Mobile é possível ter 
acesso aos serviços e às notícias diárias. 
Funciona melhor por meio do sistema 
Android. 

Business Intelligence: 
tendência necessária

Paralelamente à modernização na 
estrutura do Núcleo de Informática, 
a JF firmou parceria com o ICI 

(Instituto Curitiba de Informática) para 
implementação de projetos e análises em 
Business Intelligence (BI). O BI acessa a base 

de dados da JF e transforma-os em visões 
capazes de auxiliar gestores na tomada de 
decisões; é a principal característica do 
conceito de Business Intelligence. Os dados 
analisados dependem da necessidade de 
cada empresa ou órgão que contrata os 
serviços. 

No caso da JFPR, são 
analisados dados orçamentários e de RH. 
Posteriormente, são elaborados briefings 
que, periodicamente, são enviados aos 
Diretores das Subseções, facilitando a 
administração.

A visualização das telas 
é para entendimento rápido. Ainda 
que poucas pessoas tenham acesso ao 
sistema (somente o Diretor do Foro e a 
Diretora Administrativa), a visualização 
deve ser de fácil entendimento a um 
leigo em informática. O gestor consegue 
acessar dados de vários anos e filtrar 
as informações de várias formas, sem 
depender de um relatório manual do 
supervisor de uma Seção para isso (ver 
figura acima).

Digamos que os Diretores 
precisem saber quantos funcionários 
estão afastados, quantos tirarão 
férias no mesmo período, previsão de 
aposentadorias, nomeações ou qual o 
valor total da folha de pagamento. São 
informações que podem ser acessadas 
em um ou dois cliques e rapidamente 
exportadas a arquivos de texto. Também 

Wireless e 
JFPR Mobile
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O usuário que acessar a JFPR vai encontrar esta tela.

Dados que antes eram acessados através de relatórios agora
 são facilmente visualizados.

Aqui ficam 
disponíveis 

serviços a 
cidadãos, 

advogados, 
e juízes, 

como 
consulta 

processual

Através deste menu é possível acessar as notícias do dia
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é possível fazer análise de perfil (idade, 
escolaridade, gênero) e qualificação do 
servidor por subseção. Na tela acima, 
foram filtrados servidores formados em 
Direito e locados na Subseção de Maringá. 
É possível vermos os cargos ocupados e a 
proporção por gênero.

Na tela ao lado, 
foram filtrados 
servidores 
formados 
em Direito 
e locados na 
Subseção de 
Maringá. 
É possível 
vermos os cargos 
ocupados e a 
proporção por 
gênero.

Na área orçamentária, o gestor 
pode facilmente acessar o saldo total da 
instituição, quanto foi gasto e os elementos 
de despesa. É possível identificar qual 
Subseção economizou mais e cruzar estes 
dados com anos anteriores, identificando 
problemas e ajudando na procura de 

soluções e metas para redução de custos.
Outra facilidade é o acesso 

ao número de processos tramitando no 
âmbito geral e também nas subseções, de 
forma que seja possível identificar avanços 
e retrocessos na agilidade do trabalho. 

Nesta tela constam 
as informações 
de gastos com 

defensores 
dativos. Podem ser 

observados o número 
de profissionais 

cadastrados, 
quantidade de 

nomeações por 
subseção e balanço 

orçamentário.
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1 - A juíza federal Ane Karina 
Stipp Amador Costa, coor-
denadora da conciliação no 
Paraná; o desembargador Ál-
varo Junqueira, coordenador 
do Sistema de Conciliação na 
4ª Região; o juiz federal Da-
nilo Pereira Junior, Diretor 
do Foro da SJPR; e a juíza fe-
deral Catarina Volkart Pinto, 
coordenadora do Cejuscon 
em Foz do Iguaçu, durante 
inauguração do Cejuscon 
Foz, em 9 de junho.

¤
2 – Cerimônia de inaugura-
ção do Cejuscon em Londri-
na, dia 31 de maio.

¤
3 – O Desembargador Fede-
ral Vilson Darós, em soleni-
dade que implantou o e- Proc 
V2 nos Juizados Especiais e 
Turmas Recursais, dia 23 de 
maio.

¤
4 – O Diretor do Foro, Da-
nilo Pereira Junior e os ex-
-Diretores Marcelo Malucelli 
e Amaury Chaves Athayde 
na reinauguração da Sala da 
Memória, dia 10 de junho.

¤
5 – O Trio Bola Preta fez 
apresentação de choro para 
os convidados. Reinaugura-
ção da Sala da Memória, dia 
10 de junho.

¤
6 – O juiz federal José Carlos 
Fabri e o Desembargador Vil-
son Darós inauguram a sala 
de audiências do primeiro 
CEJUSCON do Paraná, em 
Maringá. Dia 31 de maio.

1 2

3 4

5

6
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Sou servidora pública há 27 anos. Cada vez que menciono minha função às pessoas, 
percebo que o fato desperta dois tipos de sentimentos: Admiração e deboche, este último 
é comumente acompanhado do comentário típico “trabalha pouco e ganha bem”.
A imagem negativa do servidor público remonta com a chegada de D. João VI ao Brasil em 

1808. Boa parte da burocracia era comandada pelos funcionários da corte portuguesa que se 
preocupavam somente com os postos que ocupavam e não tinham nenhum interesse no bom 
atendimento da população.

Durante as últimas décadas a mídia tem colaborado na transformação da imagem do 
servidor público no estereótipo do cidadão que trabalha pouco, ganha muito, não pode ser 
demitido e é invariavelmente malandro e corrupto. 

Não faltam ataques direcionados aos servidores públicos, que costumam ser 
responsabilizados pelos problemas econômicos do país, sendo atribuída a eles a culpa pelo 
déficit nas contas públicas. 

O governo é tachado de perdulário por supostamente desperdiçar dinheiro e manter um 
exército crescente de servidores públicos com salários ditos “generosos”. Existem pesquisas 
que demonstram que isso não é verdadeiro. 

A história revela que a maioria dos servidores públicos são os grandes responsáveis 
pela manutenção e organização dos serviços prestados pelo Poder Público, em todos os seus 
níveis. Vale lembrar que não se pode confundir o servidor público concursado com aqueles 
que entram na Administração Pública por apadrinhamento do político de plantão ou através 
da prática do Nepotismo.

Valorizar o servidor público é fundamental para melhorar os serviços prestados à 
sociedade. Difamá-lo, ou questionar sua eficácia e sua presença no seio da sociedade, em nada 
contribui para melhorar o serviço público.

Leia o texto na íntegra: 
http://www.assojafpr.org.br/img/doc/servidor_publico_20110113.pdf

Participou desta edição a servidora Eliane de Fátima Boscardin – Oficial de Justiça da 
CEMAN.

SERVIDOR PÚBLICO 
UM ENFOQUE PARA A ATUALIDADE

“Não pergunte o que o seu país pode fazer por você.
 Pergunte o que você pode fazer pelo seu país.”  

John F. Kennedy

A seção “Painel” é um espaço reservado aos magistrados e servidores da JFPR. Textos e imagens aqui publicados são de total 
responsabilidade do autor, não correspondendo à opinião da publicação ou da JFPR. Para participar, envie um e-mail para comsoc@
jfpr.jus.br.
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