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Juízes integram novas 
Turmas Recursais

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) 
realizou sessão (foto) no dia 28 de abril e elegeu doze juízes 
federais que vão integrar, como titulares ou suplentes, as novas 
Turmas Recursais (TRs) dos Juizados Especiais Federais 
instaladas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. 
Os magistrados terão mandato de dois anos. No Paraná, a recém 
instalada 3ª Turma Recursal será composta pelos juízes federais 
André Luís Medeiros Jung, Flávia da Silva Xavier e Eduardo 
Fernando Appio, como titulares, e Bianca Georgia Arenhart 
Munhoz da Cunha, como suplente.

TRF4 elege novos dirigentes
A desembargadora federal Marga Inge Barth Tessler foi 

eleita no dia 8 de abril para presidir o TRF4 no biênio 2011-2013. 
Para os cargos de vice-presidente e corregedor regional da JF 
foram escolhidos, respectivamente, os desembargadores federais 
Luiz Carlos de Castro Lugon e Tadaaqui Hirose. Também foram 
eleitos os magistrados que irão dirigir outros órgãos e setores do 
tribunal. Todos os candidatos foram escolhidos por aclamação. A 
posse dos novos dirigentes será no dia 20 de junho.
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EM FOCO

Instalada 3ª Turma Recursal dos JEFs da 
Seção Judiciária do Paraná

No dia 14 de março foi 
instalada na Justiça Federal do 
Paraná, em Curitiba-PR, a 3ª Turma 
Recursal dos Juizados Especiais 
Federais (JEFs) da Seção Judiciária 
do Paraná.

Participaram da instalação 
da 3ª TR no PR, entre outras 
autoridades, o desembargador federal 
Vilson Darós, presidente do TRF4; o 
desembargador federal Paulo Afonso 
Brum Vaz, coordenador dos JEFs da 
4ª Região (PR, SC e RS); o juiz federal 
Danilo Pereira Junior, diretor do Foro 
da JFPR;  o juiz federal Marcelo 
de Nardi, diretor do Foro da Seção 
Judiciária do Rio Grande do Sul; e 
juiz federal José Antonio Savaris, 
coordenador seccional dos JEFs da 
SJPR.

A 3ª TR da SJPR utiliza a 
atual estrutura das outras duas Turmas 
Recursais em funcionamento na Sede 
Bagé da JFPR, na capital. 

No dia 15 de março foram instaladas mais 
três Turmas Recursais nos Juizados Especiais 
Federais da Justiça Federal da 4ª Região. Na parte 

da manhã, Florianópolis recebeu sua 3ª TR. À tarde, 
foram instaladas as 3ª e 4ª Turmas Recursais dos 
JEFs do Rio Grande do Sul. 

Com as novas TRs, ao 
todo, a 4ª Região (PR, SC e RS) 
totaliza dez Turmas Recursais com 
competência para julgar os recursos 
oriundos dos Juizados Especiais 
Federais.

Atualmente, há uma 
crescente distribuição processual 
para as Turmas Recursais dos JEFs 
do TRF4, além de uma quantidade 
elevada de processos pendentes de 
julgamento, aguardando decisões 
de instâncias superiores, como o 
STF e o STJ. No que diz respeito 
a estes últimos, o montante chega 
a 20% do total de processos nos 
JEFs do Paraná, que é de cerca de 
65.000. 

Apesar das dificuldades, 
os JEFs são considerados mais 
acessíveis para o cidadão do que a 
Justiça comum.
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INSTITUCIONAL

Aconteceu no dia 26 de abril, em 
Curitiba, a reunião inaugural do 
Fórum Interinstitucional Previden-

ciário da Seção Judiciária do Paraná. O 
fórum tem o objetivo de discutir formas 
de melhorar a prestação jurisdicional na 
área do Direito Previdenciário. 

O fórum é presidido pelo de-
sembargador federal Paulo Afonso 
Brum Vaz, atual coordenador dos Jui-
zados Especiais Federais na Região 
Sul, e contou com a presença da futu-
ra coordenadora dos JEFs, desembar-
gadora federal Maria de Fátima Freitas 
Labarrère. Também participaram repre-
sentantes da Corregedoria Regional 
da 4ª Região, dos JEFs e das Turmas 
Recursais da 4ª Região, do Sistema de 
Conciliação, da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB-PR), da Procuradoria 
Regional Federal da 4ª Região (PRF4), 
da Procuradoria Regional Federal Es-
pecializada em INSS, da Defensoria 
Pública da União, da Superintendência 
Regional do INSS e da Federação dos 
Aposentados e Pensionistas.

Setor público responde 
por mais de 70% 
das ações na JF  

A grande maioria dos processos da Justiça 
Federal advém do setor público federal, com 77% do 
total de processos dos 100 maiores litigantes dessa 
Justiça, enquanto os bancos são responsáveis por 
19%. É o que revela pesquisa do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) realizada junto a todos os tribunais 
do país. A pesquisa mostrou que a Justiça brasileira 
trabalha para poucas pessoas. Estima-se que os 100 
maiores litigantes correspondam a 20% dos processos 
no país. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
é o maior litigante nacional, correspondendo a 22,3% 
das demandas dos 100 maiores litigantes nacionais, 
seguido pela Caixa Econômica Federal, com 8,5%, e 
pela Fazenda Nacional, com 7,4%. Com informações 
do CJF.

Justiça Federal de cara nova
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Fórum Interinstitucional Previdenciário 
realiza reunião na SJPR

O fórum discutiu o direito previdenciário

Justiça Federal terá 
logomarca única

Em breve, o cidadão brasileiro de qualquer 
ponto do país identificará a Justiça Federal por um sím-
bolo visual único. O Conselho da Justiça Federal (CJF) 
escolheu no início do ano a proposta de logomarca 
única que simbolizará a Justiça Federal brasileira. A 
ideia é construir uma identidade institucional sólida, 
que reforce a credibilidade e a imagem institucional e 
amplie a comunicação com os seus diversos públicos.
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Núcleo de Documentação 
digitaliza processos e 
documentos históricos

Desde o início de março, os 4.104 processos his-
tórico e documentos cartográficos da Sala da 
Memória da Justiça Federal do Paraná estão 

sendo digitalizados por profissionais de empresa es-
pecializada. Cada página está sendo cuidadosamente 
transferida para o meio digital, a fim de que tais pro-
cessos e documentos sejam preservados e, posterior-
mente, disponibilizados à comunidade para consulta 
via internet. Os documentos cartográficos fazem parte 
de processos de demarcação de terras e são exem-
plares únicos. Após a digitalização, estes documentos 
comporão a “mapoteca virtual” da Justiça Federal do 
Paraná. Os trabalhos deverão ser concluídos no pró-
ximo ano.

Seccional implanta Plataforma 
de Educação a Distância

Foi realizada no dia 12 de abril, em Curitiba, a sole-
nidade de implantação da Plataforma de Educa-
ção a Distância (EaD) e Cursos de Introdução à 

Tutoria na Justiça Federal do Paraná. 

A implantação da base EaD na Seção Judici-
ária do Paraná (SJPR) teve o auxílio técnico e pedagó-
gico do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(SENAC). 

A Justiça Federal do Paraná, atendendo à Re-
solução nº 125, do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ), que institui a Política Nacional de 

Conciliação no Judiciário, realizou, em Curitiba, no dia 
25 de abril, reunião para instalar centrais (centros judi-
ciários) e núcleos de conciliação permanentes em al-
gumas das principais subseções do Paraná – Curitiba, 
Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e Ponta 
Grossa.

Participaram da reunião para a criação dos 
Centros de Conciliação no estado, o juiz federal Dani-
lo Pereira Junior, diretor do Foro da Seção Judiciária 

JFPR estabelece Centros de Conciliação no estado
do Paraná; o desembargador federal Álvaro Junquei-
ra, coordenador do Sistema de Conciliação da 4ª Re-
gião; a juíza federal Anne Karina Stipp Amador Costa, 
coordenadora da Conciliação no Paraná; José Carlos 
Fabri, juiz federal substituto da 2ª Vara Federal de Ma-
ringá; Marize Cecília Winkler, juíza federal substituta 
da 2ª Vara Federal de Cascavel; Gilson Luiz Inácio, 
juiz federal da 2ª Vara Federal de Londrina; Catarina 
Volkart Pinto, juíza federal substituta 2ª Vara Federal e 
JEF Cível e Previdenciário de Foz do Iguaçu; e Carla 
Sarturi, servidora da SJPR.
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ESPECIAL

A Justiça Federal se prepara para dar 
início a um mutirão nacional de pro-
cessos do Sistema Financeiro da 

Habitação (SFH). Foi assinado no dia 30 de 
março, em Recife-PE, acordo de cooperação 
entre a Corregedoria Nacional de Justiça, a 
Corregedoria-Geral da Justiça Federal, os tri-
bunais regionais federais das cinco regiões, a 
Emgea (Empresa Gestora de Ativos) e a Caixa 
Econômica Federal (CEF). A Justiça Federal 
espera solucionar, em todo o Brasil, cerca de 
200 mil processos relacionados a contratos do 
SFH firmados há mais de 16 anos (antes de 
1995). 

A cooperação prevê a conciliação 
processual e pré-processual para a preven-
ção, composição e solução dos litígios relati-
vos a débitos de pessoas físicas oriundos de 
contratos com garantia imobiliária cujo credor 
seja a Emgea, bem como o julgamento dos 
processos nos quais não tenha sido possível 
a conciliação. Os mutirões abrangem proces-
sos do 1º e 2º graus que tramitam em toda a 
Justiça Federal. 

Os tribunais regionais federais irão 
viabilizar a realização dos mutirões de comum 
acordo com a Emgea e a CEF, selecionar con-
ciliadores, assegurar a prestação de assistên-
cia judiciária gratuita aos mutuários que não 
puderem contratar advogado, designar ma-
gistrados para coordenar os mutirões e homo-
logar acordos, postar as cartas de intimação 
processual preparadas pela CEF, designar 
pelo menos 10 juízes federais para julgamen-

to dos processos que não tenham alcançado o 
acordo e estabelecer metas de conciliação e 
julgamento compatíveis com as fixadas nacio-
nalmente. 

A CEF irá  selecionar os contratos e 
processos a serem incluídos nos mutirões, ela-
borar planilha de cálculos e propostas apresen-
tadas nas audiências, destinar funcionários para 
auxiliar na realização dos mutirões e elaborar as 
cartas-convite e de intimação que serão envia-
das pelas Seções Judiciárias em todo o país. 

O acordo de cooperação foi assinado 
pela corregedora Nacional de Justiça, ministra 
Eliana Calmon; pelo corregedor-geral da Justi-
ça Federal, ministro Francisco Falcão; e pelos 
presidentes dos cinco tribunais regionais fede-
rais, desembargadores Olindo Menezes (TRF1), 
Paulo Espírito Santo (TRF2), Roberto Haddad 
(TRF3), Vilson Darós (TRF4) e Paulo Roberto 
de Oliveira Lima (TRF5). Assinam também os 
representantes da Emgea e a Caixa Econômica 
Federal. 

Anne Karina Stipp Amador Costa, juíza 
federal titular da Vara Federal do Sistema Finan-
ceiro de Habitação de Curitiba, afirma que a 4ª 
Região já costuma promover mutirões do SFH 
e está bastante adiantada em relação às metas 
previstas pelo Conselho Nacional de Justiça. 
Em 2010, foram realizadas, apenas em Curitiba, 
1200 audiências, quantia que ultrapassa a meta 
estipulada para todas as Subseções Judiciárias 
do Paraná este ano. No Paraná, estão previstas 
797 audiências envolvendo a Emgea. A empre-
sa, por sua vez, está relacionando os processos 

Justiça Federal realiza mutirão do SFH  

Justiça Federal em Revista6
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ESPECIAL

e repassando-os para as respectivas Varas Fe-
derais em todo o estado, para que até o fim do 
ano, sejam realizadas audiências de conciliação 
na tentativa de resolução dos impasses.

A magistrada destaca que a média de 
acordos nas audiências é de aproximadamen-
te 30%, no entanto, após o esclarecimento das 

Justiça Federal realiza mutirão do SFH  

partes e apresentação de opções de solução, 
muitas audiências são redesignadas e o acor-
do acontece posteriormente. “Muitas vezes as 
partes não fazem um acordo imediato, mas, 
por meio desse trabalho de aproximação, o 
fazem depois”, diz. Com informações do CJF.
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17 de março: 
Ciclo de palestras 

sobre o Código 
Civil

23 de março: O Tenente-

Coronel do Exército 

Gláucio Augusto Pereira 

Muniz, chefe da Divisão 

Jurídica da 5ª Região 

Militar - 5ª Divisão de 

Exército, em curso de 

Direito Militar

7 de abril: Biblioteca recebe novos móveis

11 de abril: Integração e posse de servidores

14 de abril: Jornada de 
Estudos Aduaneiros, 

Organizações 
Criminosas e Processo 

Eletrônico na Jurisdição 
Criminal que aconteceu 

em Foz do Iguaçu

28 de abril: Imigrantes da Argentina, 

Chile, Cuba, Equador, Itália, 

Moçambique, Paraguai, Suíça, Panamá e 

Uruguai que receberam certificado de 

naturalização pelas mãos do Juiz 

Federal Friedmann Wendpap (D)

1º de março: II 

Workshop de 

Direito 

Previdenciário de 

Jacarezinho

3 de março: Reunião que 
discutiu a migração 

do e-Proc V1 para o 

e-Proc V2 nos JEFs

Alguns eventos que ocorreram nos 
meses de março e abril

EVENTOS

Justiça Federal em Revista8



Ano XIII | Nº 126 | MARÇO-ABRIL/2011 9

F
o
to

: 
S

u
b
se

çã
o
 d

e
 J

a
ca

re
zi

n
h
o

F
o
to

: 
S

u
b
se

çã
o
 d

e
 F

o
z 

d
o
 I
g
u
a
çú

F
o
to

: 
E

lto
n
 M

u
n
iz

F
o
to

: 
E

lto
n
 M

u
n
iz

F
o
to

: 
E

lto
n
 M

u
n
iz

F
o
to

: 
E

lto
n
 M

u
n
iz

Foto: Elton Muniz

F
o
to

: 
E

lto
n
 M

u
n
iz

17 de março: 
Ciclo de palestras 

sobre o Código 
Civil

23 de março: O Tenente-

Coronel do Exército 

Gláucio Augusto Pereira 

Muniz, chefe da Divisão 

Jurídica da 5ª Região 

Militar - 5ª Divisão de 

Exército, em curso de 

Direito Militar

7 de abril: Biblioteca recebe novos móveis

11 de abril: Integração e posse de servidores

14 de abril: Jornada de 
Estudos Aduaneiros, 

Organizações 
Criminosas e Processo 

Eletrônico na Jurisdição 
Criminal que aconteceu 

em Foz do Iguaçu

28 de abril: Imigrantes da Argentina, 

Chile, Cuba, Equador, Itália, 

Moçambique, Paraguai, Suíça, Panamá e 

Uruguai que receberam certificado de 

naturalização pelas mãos do Juiz 

Federal Friedmann Wendpap (D)

1º de março: II 

Workshop de 

Direito 

Previdenciário de 

Jacarezinho

3 de março: Reunião que 
discutiu a migração 

do e-Proc V1 para o 

e-Proc V2 nos JEFs

Alguns eventos que ocorreram nos 
meses de março e abril

SAIBA MAIS

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. CO-
NHECIMENTO DE MATÉRIA JÁ UNIFORMIZADA. 
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. EXCLUSÃO DA REN-
DA DO IDOSO NO VALOR MÍNIMO. OBRIGATORIE-
DADE. AUSÊNCIA DE RENDA. COMPROVAÇÃO DE 
MISERABILIDADE. 

1. Segundo a jurisprudência deste órgão co-
legiado, cabe o conhecimento do incidente de unifor-
mização que verse sobre matéria já uniformizada, a 
fim de reiterar o entendimento anterior e propiciar a 
eventual interposição dos recursos cabíveis.

2. Deve ser excluído o benefício previdenciá-
rio de valor mínimo auferido por idoso para fins de con-
cessão do benefício assistencial, independentemente 
das condições financeiras do requerente. 

3. No entanto, a renda familiar comprovada 
nos autos não é o único elemento a ser considerado 
para se aferir a situação de miserabilidade. Para tan-
to, o Magistrado deve levar em conta todo o contexto 
probatório, podendo excepcionalmente negar ou con-
ceder o benefício em situações que não se enquadrem 
na definição objetiva da miserabilidade do art. 20, § 3º, 
da LOAS (renda mensal per capita inferior a um quarto 
do salário mínimo). 

4. Incidente conhecido e provido. (Turma Re-
gional de Uniformização. Incidente de Uniformização 
n. 2007.70.51.007841-0. Relator: Andrei Pitten Vello-
so. D.E. 29/10/2009).

Autos nº 201070500184739/PR

DIREITO  PREVIDENCIÁRIO.  REVISÃO  
DE  BENEFÍCIO  DE APOSENTADORIA  POR  TEM-
PO  DE  SERVIÇO.  RECONHECIMENTO  DO  EXER-
CÍCIO  DE  ATIVIDADE  ESPECIAL,  PARA  FINS  DE  
CONVERSÃO  EM TEMPO COMUM. ATIVIDADE DE 
LAVADOR DE VEÍCULOS. EXPOSIÇÃO A UMIDADE 
EXCESSIVA. 

1. A atividade de lavador de veículos não se 
enquadra nas categorias profissionais relacionadas na 
legislação previdenciária, em relação às quais se  pode  
presumir  a  exposição  a  agentes  nocivos,  sendo  
exigível  a  comprovação  da efetiva exposição a agen-
tes prejudiciais à saúde ou à integridade física. 

2. É possível, no  entanto,  o  reconhecimento  
da  referida  atividade  como especial,  em  razão  da 
exposição a umidade excessiva, uma vez que o conta-
to direto e permanente com água é  ínsito  à  atividade  
de  lavador,  presunção  esta  que  somente  pode  ser  
afastada  se  o contrário ficar demonstrado no caso 
concreto. (, IUJEF 2006.72.95.009159-2, Turma Re-
gional  de  Uniformização  da  4ª  Região,  Relatora  
Flávia  da  Silva  Xavier,  D.E. 21/01/2009)

Autos nº 200870530046508/PR

Jurisprudência da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região

Dentro em breve, em toda a SJPR, será 
instalada rede sem fio de internet (Wireless). Tal rede 
terá toda a segurança necessária, evitando acessos 
indevidos. Mas e a rede residencial, como torná-la se-
gura?  

A primeira providência é habilitar um proto-
colo de segurança, como o WPA ou, melhor ainda, 
WPA-2. Para isso é importante consultar o manual do 
roteador wireless. Outra providência é criar uma se-
nha de acesso à rede. Essas medidas evitam que es-
tranhos possam usar a sua rede sem fio para acesso 
à internet ou até acesso aos seus arquivos pessoais.

Estas e outras ementas você encontra no portal da JFPR (www.jfpr.jus.br)

InfonotíciasProteja sua 
rede sem fio

0800-643-2004
ouvidoria@jfpr.jus.br
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Diabetes mellitus é uma doença metabólica 
caracterizada por um aumento anormal e 
persistente da glicemia, ou seja, da quantidade 

de glicose (açúcar) no sangue. A glicose, embora seja a 
principal fonte de energia do organismo e normalmente 
esteja presente no sangue, quando em excesso pode 
trazer várias complicações à saúde.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) 
estima que 6% da população mundial têm diabetes. No 
Brasil, o número pode chegar a 12%, fato preocupante, 
já que é uma das cinco doenças de maior índice de 
morte no mundo.

A diabetes ocorre quando a quantidade 
de insulina (hormônio produzido pelo pâncreas e 
responsável pela regulação da quantidade de glicose 
absorvida pelas células) disponível é insuficiente, 
se as células respondem mal aos efeitos da insulina 
(insensibilidade ou resistência à insulina) ou ainda se 
a própria insulina está defeituosa.

Entre os tipos de 
diabetes que vale a pena 
destacar, está a Diabetes Mellitus 
Tipo 1, que normalmente se 
desenvolve desde a infância ou 
a adolescência e surge porque o 
corpo produz pouca ou nenhuma 
insulina. Nesse tipo de diabetes, 
geralmente, são necessárias 
injeções diárias de insulina, além 
de ser necessário o equilíbrio 
entre alimentação e exercícios.

Já a Diabetes Melli-
tus Tipo 2 representa de 90 a 
95% dos casos de diabetes e 
geralmente aparece em adultos 
de qualquer idade, sendo mais 
frequentemente diagnosticada 
após os 40 anos. Não está re-
lacionada diretamente à falta de 
insulina. 

Ocorre por forte pre-
disposição genética e o risco 
de desenvolvimento aumenta 
na presença de sobrepeso ou 
obesidade. Geralmente está as-
sociada à hipertensão arterial e 
dislipidemia. 

O diagnóstico da dia-
betes é feito pelo médico após 
exame clínico e interpretação de 

exames laboratoriais. 
Se não controlada, a diabete pode causar 

complicações crônicas como aterosclerose,  pressão 
alta, tromboses e coágulos na corrente sanguínea, 
problemas de pele, problemas neurológicos, dificuldade 
de coagulação, aumento de risco de inflamações 
gengivais e complicações agudas graves, como as 
amputações e o coma diabético.

Embora ainda não haja cura para a diabetes, 
esta pode ser controlada com dieta, evitando o 
sedentarismo, uso de medicamentos prescritos pelo 
médico e monitoramento da glicemia a fim de evitar 
complicações.

Portanto, aconselha-se que frequentemente 
sejam realizados check ups de saúde que monitorem a 
glicemia e, no caso de aparecimento da diabetes, que 
seja feito controle médico periódico e que seja adotado 
o estilo de vida saudável.

Diabetes

Esta seção é feita com a colaboração da Seção Médica e Odontológica da Justiça Federal - NADH
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Participou desta edição a servidora Mônica Lopes 
Simião – Diretora do NDOC.

PAINEL

Um aperitivo antes da reinauguração da Sala 
da Memória, que acontece no dia 10 de junho

 Primeira página do processo histórico de 
Execução Fiscal, no qual se discutiu o 

recolhimento de impostos pela empresa 
Bernardo Gavião, Ribeiro e Gavião  sobre a 

saída de 236 escravos da Fazenda do 
Capão Alto da Província do Paraná para a 

Província de São Paulo. O acesso integral a 
estes autos está disponível na versão 

digital da revista. 

sala da Memória da JFPR foi inaugurada 
em 17 de dezembro de 1990 de forma a Ainiciar as comemorações do centenário da 

Instituição. Sob a responsabilidade do Núcleo de 
Documentação, a Sala da Memória, além de ser 
um local para interessados e estudiosos das 
épocas pretéritas, representa a história dos que 
aqui fizeram Justiça, e dispõe, em seu acervo, de 
livros, escrivaninha e cadeira, máquinas de 
escrever, penas e tinteiro, diploma de bacharel em 
Direito,  fotografias, escritos e publicações que 
pertenceram aos MM. Juízes Federais.

Juízes Federais da 1ª fase da Justiça 
Federal, de 1891 a 1937. Dos MM. Juízes Federais 
da 2ª fase, que iniciou em 1967, a Sala dispõe de 
togas, faixas,  barretes, sinetas, fotografias, atos 
jurídicos e livros. Fazem parte de seu acervo, 
também, cerca de 4 mil processos antigos 
oriundos do Arquivo Público do Estado, 
compreendendo  o  período  de 1863 a 1937, 
assim como cópias da ata de instalação

A seção “Painel” é um espaço reservado ao 
magistrado ou servidor 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 .

e notícias em jornais da época da criação da 
Justiça Federal no Paraná, em 1891. 
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