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É lugar comum a afirmação de que as pessoas passam e as 
instituições permanecem. Habituados, pouca atenção damos à 
profundidade da ideia republicana de prevalência das leis sobre a 
efemeridade das pessoas. Contudo, as instituições são feitas por 
pessoas que, com suas idiossincrasias, deixam memória do modo 
como atuaram no espaço institucional. Recentemente perdemos a 
convivência do Ministro Milton Luiz Pereira, pessoa singular que 
contribuiu intensamente para a formação da imagem da Justiça 
Federal no Paraná. É sobre a percepção que o público tem a nosso 
respeito que desejo compartilhar algumas ideias com o leitor da 
Revista.

Peculiaridades do nosso processo político estão causando 
hipertrofia do Poder Judiciário brasileiro. Não há similitude com os 
congêneres europeus e norte ou sulamericanos. Entregam-se ao 
crivo judicial questões que a rigor deveriam ser objeto de decisão 
política stricto sensu. Por força dessa conjuntura, o Judiciário atua 
em situações politicamente sensíveis que geram apoios e rejeições. 
Em suma, o aumento da importância dos juízes os colocou na vitrine 
da democracia brasileira e as cobranças típicas de sociedades 
pluralistas vem de todos os lados.

À legitimação técnica oriunda dos concursos o incremento da 
relevância do Judiciário acresce a necessidade de legitimação 
política. Ocorre, não é da nossa arquitetura constitucional a 
legitimidade eleitoral dos magistrados, e para evitar déficit 
democrático não é possível recorrer a condutas similares aos 
agentes políticos de investidura por voto popular. Insta encontrar a 
fórmula de equilíbrio entre as exigências de atenção aos reclamos da 
opinião pública e, ao mesmo tempo, tomar decisões pautadas na lei, 
ainda que sejam contramajoritárias. 

A exposição midiática de mazelas punctual gera a sensação de que 
se está a detratar toda a instituição e, em alguns momentos, se chega 
a falar em perda do respeito pelo Judiciário. Não é isso. Quem teve 
em suas fileiras pessoa como Milton Luiz Pereira deve ter a serena 
firmeza de não ceder a impulsos populistas e agir com a convicção de 
que a constância dos bons exemplos constrói a honorabilidade que 
tanto almejamos.

De certa forma, as pessoas ficam porque as instituições as 
incorporam no seu modo de ser.
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Foto: Giovana Fleischfresser

Criada em 2007 pela Portaria nº ambiente, tais como: lâmpadas fluores- ambientais, assim como a necessidade 
1219/2007, a Comissão de Gestão centes, lixo ambulatorial, pneus, óleos, de promover uma destinação adequada 
Ambiental da Justiça Federal do Paraná baterias, pilhas e lixo tecnológico;  aos resíduos gerados na atividade diária 
começou a atuar em 27 de novembro do racionalização do uso de energia elétrica do trabalho. O trabalho desenvolvido se 
mesmo ano. nas rotinas diárias e nas novas edifica- fundamenta nos pilares da sustentabili-

ções; inserção de critérios ambientais nas dade, consubstanciada na gestão 
A integrante do Comitê Valéria Araújo, licitações e outros casos em que a ambientalmente correta, socialmente 
Supervisora de Execuções da 1ªVara Comissão entender como de relevante justa e economicamente viável, em 
Federal de Curitiba  conta um pouco da caráter ambiental e funcional. conformidade com o art. 225 da 
função da Comissão e do seu papel Constituição Federal.
dentro da Justiça.  A Comissão atinge à JFPR em quais 

A Campanha das Canecas,  lançada aspectos?
em fevereiro, tem a função de reduzir Qual a função da Comissão? A Comissão atinge à JFPR no sentido de 

A Comissão de Gestão Ambiental tem o o consumo de copos plásticos. No definir projetos e atividades, no intuito 
objetivo de realizar o planejamento, de sensibilizar, conscientizar e mobilizar que essa campanha atinge os 
implantação e acompanhamento de magistrados, servidores e demais objetivos da comissão?
medidas que envolvam: separação dos colaboradores para a adoção de práticas Atinge os objetivos de forma a consci-
resíduos de coleta seletiva e seu que promovam a gestão adequada dos entizar as pessoas sobre o uso racional 
adequado encaminhamento, visando à resíduos gerados; o incentivo ao dos recursos, gerando economia,  
permuta, reaproveitamento ou recicla- combate de todas as formas de reduzindo a quantidade de lixo e 
gem; utilização de impressoras que desperdício aos recursos naturais e a diminuindo o impacto ambiental causado. 
imprimam automaticamente frente e inclusão de critérios socioambientais nas Além disso, a utilização de copos de 
verso; utilização dos sistemas informati- compras e contratos públicos. vidro/canecas em substituição aos 
zados em rede para a geração, transmis- copos plásticos é uma recomendação do 
são e compartilhamento de documentos Conselho Nacional de Justiça, conjunta-Quais os objetivos da Comissão?
e para comunicação interna; uso racional mente com a utilização de papel A Comissão tem a função de atender ao 
da água, promovendo o combate ao reciclado, implantação da coleta seletiva compromisso do Poder Judiciário em 
desperdício; destinação ambientalmente de lixo, aquisição de impressoras que desenvolver projetos e ações de 
correta de resíduos inservíveis potenci- imprimam frente e verso e uso sustentá-combate ao desperdício de recursos 
almente danosos à saúde e ao meio vel da água.públicos e de redução dos impactos 
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Conheça mais sobre a Comissão de Gestão Ambiental 
Valéria Araújo fala sobre a Comissão de Gestão Ambiental
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A Seção Judiciária do Paraná (SJPR) conscientizar o corpo funcional de por um copo descartável, que seria o 
lançou no início de fevereiro, a todas as subseções a reduzirem o vilão da história.
Campanha da Caneca, objetivando a consumo.
redução do consumo de copos Como forma de levar os servidores a 
plásticos frequentemente utilizados aderirem a campanha, foi produzido 
para o consumo de água e café. material como adesivos laváveis e de A campanha foi  cr iada pela 

alta durabilidade para bebedouros, Comunicação Social da SJPR, em 
Para se ter uma ideia, apenas em 2011 porta-copos e canecas, além de parceria com a Comissão de Gestão 
foi computado um total de 1.876.400 cartazes.Ambiental, com personagens do bem, 
copos utilizados, o que reforça, de representados por canecas e um 
forma considerável, a necessidade de personagem do mal, representado 

Campanha  

Seção Judiciária do Paraná lança 
Campanha da Caneca

Opinião do servidor
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Nós aqui da Seaja de Pato Branco adotamos as garrafinhas 
de bicos há muito tempo. É utilizado copo descartável 
apenas nos corredores e na sala de audiências.

Daniel Fernandes - Seaja Pato Branco

Parabéns pela iniciativa COMSOC e Vara Ambiental!
Há muito tempo vários servidores do NDOC adotaram tal postura.
De qualquer modo, uma conscientização por meio desse tipo de campanha, 
certamente surtirá o efeito desejado. Viva o desenvolvimento sustentável!!

Maria Emília - Seção de Biblioteca - Núcleo de Documentação

A iniciativa para redução do consumo de copos descartáveis é 
excelente, mas infelizmente vejo que muitos acabam não percebendo a 
campanha. Outra solução possível seria a limitação de compra de copos 
pela SJPR, autorizando o uso de copos descartáveis apenas pelo público 
externo.

Lucas Pauluch - 1ª VF Guarapuava 

Seção Médica
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SERVIDORES

Enviem fotografias e depoimentos demonstrando a adesão à Campanha pelo Núcleo, Seção ou Vara em que você atua para serem 
publicadas nas próximas edições do Jornal Mural e da Revista. E-mail: comsoc@jfpr.jus.br

Núcleo de Documentação

Núcleo de Gestão Funcional

Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento Humano

Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual



O Comitê
No âmbito do Estado do Paraná, o 
Comitê Executivo de Saúde foi 
instalado no dia 08 de abril de 2011 a 
partir da orientação da Recomendação A Turma Regional de Uniformização 
nº 31/2010 e Resolução nº 107/2010 do 

(TRU) dos Juizados Especiais Federais 
Conselho Nacional de Justiça com a 

da 4ª Região realizou, no dia 16/02, em finalidade de subsidiar os magistrados 
Florianópolis, a primeira sessão e demais operadores do direito nas 
ordinária de 2012, em que foram questões envolvendo o Direito à 

Saúde, para assegurar maior eficiência j u l g a d o s  5 1  i n c i d e n t e s  d e  
na solução das demandas judiciais.uniformização. A sessão foi presidida 

pela coordenadora dos juizados 
especiais federais da Região Sul, 

Em caráter inédito, a Programação  desembargadora federal Maria de 
Orçamentária da Seção Judiciária do Fátima Freitas Labarrère, e teve a 
Paraná foi aberta para discussão com presença do vice-coordenador, 
entidades externas. A Justiça Federal do Paraná sediou a desembargador federal João Batista 

primeira reunião do Comitê de Saúde Pinto Silveira. A reunião, realizada no final de 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

fevereiro, colocou em pauta a 
de 2012, que aconteceu no Foyer da Participaram do julgamento os juízes reprogramação do orçamento de 2012 
sede Ahú no dia 13/02. e a programação do mesmo para 2013.Paulo Paim da Silva (RS), João Batista 

Lazzari (SC), Osório Ávila Neto (RS), 
Ao longo do último ano, as pautas de 

André Luís Medeiros Jung (PR), debates e reuniões estavam centradas 
Leonardo Castanho Mendes (PR), Joane no Sistema Único de Saúde (SUS); já 
Unfer Calderaro (RS), Marcos Josegrei este ano o tema inicial será Saúde 
da Silva (PR), João Batista Brito Osório Suplementar.
(SC), Maria Cristina Saraiva Ferreira e 

Os assuntos abordados na reunião Silva (RS) e Ana Cristina Monteiro de 
foram: Recomendação CNJ nº 36/2011; Andrade Silva (SC). O Ministério Público 
Câmaras de Mediação, Conciliação e 

Federal foi representado pelo 
Arbit ragem Permanentes ,  que 

procurador Roberto Luís Oppermann funcionem previamente ao ajuizamen- Estiveram presentes o Diretor do Foro, 
Thomé. A Coordenadoria dos Juizados to das ações judiciais; a facilitação na Friedmann Wendpap; o Juiz Federal Dr. 
(Cojef) colocou à disposição do comunicação entre os órgãos do Antônio César Bochenek, Presidente 

Poder Judiciário e a Agência Nacional público um informativo com as da Associação dos Juízes Federais do 
de Saúde (ANS); inclusão no Comitê de principais decisões. Paraná; Jair Aparecido Nascimento, 
um representante das operadoras de pres idente do S ind icato dos 
planos de saúde e a reunião em Maringá Servidores da Justiça Federal do A sessão foi transmitida em Curitiba e 
para o final de março de 2012. Paraná; e Laís Miriam Araújo, Diretora da em Porto Alegre por videoconferência.

Associação dos Servidores da Justiça 
Federal.

Comitê de Saúde do Paraná

Turma Regional

Programação orçamentária em debate

Comitê de Saúde do 
Paraná realiza primeira
reunião de 2012

Turma Regional realiza
 1ª sessão ordinária do ano

Orçamento da JFPR
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1ª Vara Federal da Subseção de Curitiba 
faz primeira entrega de Certificados 
de Naturalização do ano

Juizado Especial Federal é tema de reportagem da RPCTV

Comandante do CINDACTA II recém 
empossado reafirma cooperação 
entre a instituição e a Justiça Federal

A Justiça Federal do Paraná realizou audiência de entrega do 
Certificado de Naturalização do Ministério da Justiça no dia 13 
de janeiro. Pelas mãos da juíza federal substituta Soraia Tullio 
foram entregues oito certificados em cerimônia realizada no 
prédio-sede da Justiça Federal, quando os naturalizandos 
também foram informados sobre os seus direitos e deveres 
como cidadãos brasileiros.

Receberam o título de cidadãos brasileiros Muneer Mohmud 
Dahoed Issa, natural da Jordânia; Mari Sano, natural da Síria;  
Saburo Kawamo, natural do Japão; Natalia Cristina Rojas 
Guerrero, natural do Chile; Edith Nira Mucha Aquino, natural do 
Peru; Lianxin Yang, que passa a se chamar Maicon Lianxin 
Yang, natural da China; Mustapha Nizameddine El Masri, natural 
do Líbano e Juan Willy Orellana Claros, natural da Bolívia.

A RPCTV produziu reportagem direcionada aos beneficiários 
do auxílio-doença do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) que pararam de receber o benefício e aos que tiveram o 
pedido negado pelo INSS, de forma a instruí-los a buscar 
ajuda no Juizado Especial Federal.

Link:www.jfpr.jus.br/noticias/juizado-especial-federal-e-
tema-de-reportagem-da-rpctv/1425

O TRF4 instituiu, através da Portaria nº 1399/11, o calendário de envolvam a participação de desembargadores de 4º Região 
Eventos Único. O objetivo do calendário é organizar em dias de sessão do Plenário e da Corte Especial, salvo 
antecipadamente os eventos institucionais para melhorar a hipótese excepcional que será  apreciada pela Presidência. A 
utilização dos recursos, evitar colisões de datas e ampliar o portaria ainda recomendada às seções judiciárias que 
alcance e os resultados esperados para cada evento. encaminhem à Presidência do tribunal a programação dos 
Conforme a norma, fica vedada a realização de eventos que seus eventos para divulgação.  

O Coronel-Aviador Luiz Ricardo de Souza Nascimento, que 
assumiu o comando do Segundo Centro Integrado de 
Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA II) em 
janeiro, esteve na direção do foro da Justiça Federal do 
Paraná em visita ao Diretor do Foro Friedmann Wendpap. Na 
ocasião, Luiz Ricardo reafirmou o voto de cooperação entre 
o CINDACTA II e a Justiça Federal, ressaltando o aspecto 
fundamental da interação entre as instituições para o serviço 
da sociedade :  ‘’O trabalho em conjunto do CINDACTA e da 
Justiça tem um único objetivo que é servir a sociedade de 
maneira eficiente’’.

TRF4 formula calendário unificado de eventos 
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1ªVF de Curitiba entrega oito certificações de naturalização

Reportagem da RPCTV sobre INSS

Luiz Ricardo em visita ao Diretor do Foro



JF de Foz do Iguaçu terá nova sede
Localizada hoje em dois endere-
ços, a Subseção Judiciária de Foz 
do Iguaçu terá nova sede. No final 
de janeiro deste ano, a presidente 
do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, Desembargadora Federal 
Marga Inge Barth Tessler, assinou 
contrato com a empresa Engefort 
Construtora para a construção do 
prédio-sede da Subseção, que 
passará a ser na Avenida Carlos 
Gomes.

O edifício terá 30 mil m² de área 
construída. Serão dez pavimentos, 
sendo dois subsolos (garagens) e 
torre com oito andares. O projeto 
prevê espaço para 12 varas federais 
e setores administrativos da 
Subseção, restaurante e celas 
ligadas diretamente às varas 
criminais por elevador indepen-
dente. A construção será iniciada 
em março, tendo como prazo 54 
meses para a execução da obra. 

‘’Esse ano a Justiça Federal completará 25 anos de atuação 
em Foz do Iguaçu, atendendo 12 cidades, que juntas 
perfazem cerca de 450 mil habitantes. Em 1987 havia apenas 
uma Vara e hoje estamos instalando a 6ª Vara, tramitando 
aqui 29 mil processos. Em todos esses anos de atuação da 
Subseção já foram arquivados e julgados mais de 100 mil 
processos. A presença da Justiça Federal nessa região de 
fronteira é fundamental para o Estado Brasileiro. Recebemos 
com muita alegria a notícia da construção da nova sede, 
porque com ela teremos a possibilidade de atender ainda 
melhor a população de Foz e da região.’’ 

Juiz Federal Rony Ferreira – Diretor do Foro
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Perspectiva da entrada da sede. Obras serão iniciadas em março



09Ano XIV | nº 130 | Março Abril/2012

Foz do Iguaçu instala VF Previdenciária e JEF
Será criada, no dia 9 de março, a Vara Federal Previdenciária Em levantamento feito entre agosto de 2010 e julho de 
e o Juizado Especial Previdenciário de Foz do Iguaçu. 2011, foram distribuídas aproximadamente 3.481 novas 

ações de natureza previdenciária, o que equivale a cerca de 
A decisão pela instalação da VF especializada foi motivada 25% das matérias que ingressam na Subseção.
pela grande demanda encontrada nessa área na Subseção. 

Servidora da Justiça Federal em Foz 
do Iguaçu desde 1988, Léa Suzette 
Rachi Faria conta que quando chegou 
em Foz, em 1988, a Justiça funcionava 
em uma residência: “Éramos um 
número pequeno de servidores que 
acompanhou todo o caminhar da 
Justiça. Olhamos para trás e sentimos 
uma nostalgia de como tudo come-
çou. Hoje temos muito conforto, 
houve uma mudança considerável e os 

processos têm uma nova forma de caminhar”. Quanto à 
construção da nova sede, a servidora ressalta o fato da 
proximidade que haverá entre os servidores: “poderemos 
ficar todos juntos, já que trabalhamos em prédios 
separados e servirmos ao jurisdicionado de uma forma 
melhor devido ao fácil acesso ao local’’, disse. 

Léa Suzette Rachi Faria  – Oficial de Justiça

Perspectiva da nova sede de Foz do Iguaçu
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As Tecnologias de Informação e dados históricos se tornam referencia- obterem respostas relevantes para 
Comunicação (TICs) já demonstraram is seguros de avaliação para decidir resolver problemas de gestão. E fazer 
o seu potencial para transformar o com maior clareza sobre questões perguntas certas em gestão operacio-
modo como o trabalho pode ser presentes delineadas por dados nal diz respeito a conhecer fluxos de 
executado. Evidências disso estão nas atualizados diariamente. atividades, cargas de trabalho, 
mudanças de nossas rotinas, nos recursos disponíveis e, a partir disso, 
espaços que ocupamos e em como definir indicadores de desempenho 
nos relacionamos interna e externa- representativos da realidade. Com esta 
mente com diferentes públicos. Na finalidade, na medida em que se avança 
proporção em que avançam como em direção à virtualização dos autos, o 
meios de facilitar as atividades do mapeamento de fluxos de trabalho 
nosso dia a dia, as TICs nos permitem deixa de representar atividade 
conhecer com maior profundidade e acessória para se tornar central na 
objetividade a nossa própria trajetória gestão judiciária. 
a partir dos números. São, pois, 
praticamente infinitas as possibilidades Neste novo contexto a própria gestão 
de pesquisas, relacionamentos e se transforma e passa a exigir o 
apresentação de dados históricos desenvolvimento de novas habilida-
relacionados a diferentes contextos de des. São habilidades mais relacionadas 
trabalho. à concepção de modelos abstratos 

Contudo, como em qualquer sistema para gerir fluxos virtuais que ao simples 
Na Seção Judiciária do Paraná, com informatizado, os sistemas desenvol- arranjo dos tradicionais fluxos físicos 
poucos cliques, já é possível, por vidos sob o conceito de Business de papéis para controle visual. A maior 
exemplo, revelar padrões de compor- Intelligence nunca serão produtos precisão da percepção sobre a 
tamento de processos e de fluxos prontos e acabados e independentes realidade passa a depender da nossa 
processuais do passado e do presente ou determinantes das atividades de capacidade de agir no tempo e no 
em sistema informatizado desenvolvi- gestão. São sistemas auxiliares de espaço para, a partir da inferências 
do sob o conceito de Business inteligência organizacional sempre em sustentadas em informações objeti-
Intelligence. A visão integrada do fluxo desenvolvimento e condicionados vas, decidir sobre os recursos 
de distribuição, processamento e de pela capacidade de sua atualização por disponíveis e a intensidade de sua 
baixas de ações judiciais em tal pessoas. A sua utilidade depende, aplicação em momentos certos e 
sistema abre promissoras alternativas portanto, da habilidade de pessoas sobre atividades indispensáveis para 
para aperfeiçoar a gestão judiciária. Os fazerem as perguntas certas para dar conta de demandas flutuantes.

Novas perspectivas de Gestão Judiciária em 
ambientes de trabalho virtualizado

Gráfico - Fluxo de processos e quantitativo de pessoal da Seção Judiciária do Paraná (1988-2011)
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A visão integrada do 
fluxo de distribuição, 
processamento e de 

baixas de ações judiciais 
em tal sistema abre 

promissoras alternativas 
para aperfeiçoar a gestão 

judiciária. 

por Mario Procopiuck
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Como exercício de recordação de promissores que se apresentam para elemento essencial a fim de se obter a 
realidades passadas e sobre perspecti- melhor compreender objetivamente o efetiva resolução dos problemas 
vas futuras das atividades judiciárias funcionamento do Judiciário. Essas colocados pela sociedade ao 
na Seção Judiciária do Paraná, no possibilidades viabilizadas pelas TICs Judiciário.
Gráfico 1 é delineado o histórico da vêm, desde longa data, despertando a 
relação dos componentes básicos das atenção de pesquisadores e pratican- No Brasil, embora sem referências 
atividades judiciárias: quantitativo de tes interessados em compreender e diretas aos fundamentos da gestão de 
recursos humanos e fluxo de distribui- em aperfeiçoar os meios disponíveis fluxos de casos judiciais, as preocupa-
ção e baixa de processos. ao Judiciário para executar a sua ções do Judiciário com a eficiência das 

atividade fim: decidir. atividades relacionadas à solução de 
A análise do Gráfico 1, mesmo que por litígios em intervalos de tempo 
simples correr de olhos, pode revelar A procura de modelos mais racionais razoáveis já são evidentes em 
importantes padrões do comporta- para gestão de processos judiciais e políticas sustentadas por Planos 
mento da relação entre recursos para configuração de estruturas Estratégicos de diferentes âmbitos. 
disponíveis, demanda e produtividade organizacionais mais eficientes vem se Num espectro mais amplo, a sociedade 
em duas décadas de trabalho na Seção intensificando no contexto internacio- bras i l e i r a  também demonst ra  
Judiciária do Paraná. Além de informa- nal desde a década de 1970. preocupações expressas em inciativas 
ções numéricas que apontam Inicialmente com a onda de profissio- legislativas de racionalização e 
tendências é possível perceber nalização da gestão e de sistematiza- aceleração dos ritos processuais, 
qualitativamente, por exemplo, ção do tratamento de litígios no como foi, por exemplo, a criação dos 
particularidades como a maior precisão Judiciário dos Estados Unidos e, mais Juizados Especais.  
dos registros de distribuição, a partir recentemente, com a ampliação da 
de 1989, e dos de baixas processuais, preocupação em melhorar a prestação 
desde o ano de 2000. jurisdicional também em boa parte da 

Europa. 
Além dos exemplos acima, a facilidade 
de acesso a informações objetivas Com tal preocupação, há mais de 
permite, com fundamentos na história quatro décadas surgiu a “caseflow 
de cada processo, analisar fluxos em management” como abordagem 
diferentes níveis de análise, como multidisciplinar de estudos sobre o 
juízes, juízos, subseções judiciárias, funcionamento e estruturação das 
etc. Ainda outros agrupamentos e atividades judiciais no âmbito dos 
relacionamentos são possíveis com o tribunais.  A expressão “caseflow 
cruzamento de variáveis como management” vem, desde então, 
assuntos e classes de processos. sendo utilizada na literatura para 

descrever e analisar sistematicamente 
O acesso aos dados é ampliado e o perfil e o desempenho do processa-
acelerado pela tecnologia, mas a mento de casos judiciais e os meios de 
informação útil e necessária depende, e controle sobre as cargas de trabalho 
sempre dependerá, de como as dos tribunais (caseload management). 
pessoas se capacitam para gerá-la e Um indicador da amplitude das 
utilizá-la em benefício das atividades discussões sobre a gestão de fluxos Como em quase todas as esferas da 
jurisdicionais. Neste ponto, além de de casos judiciais pode ser obtido por vida, também no Judiciário as relações 
aparatos tecnológicos, é indispensável meio do número de livros e estudos entre os elementos artefatos, 
o desenvolvimento de conhecimentos técnicos publicados sobre o tema, que tecnologias ,  conhecimentos e 
específicos sobre a administração já se situa acima de 9500 obras. intencionalidades sempre foram – e 
judiciária que permitam o aperfeiçoa- continuam sendo – contextualizadas e 
mento das competências técnicas e Os conhecimentos especializados direcionadas com fins de elevar as 
gerenciais necessárias para conceber, sobre gestão judiciária desenvolvidos potencia l idades humanas para 
criticar e implementar meios mais na perspectiva da gestão de fluxos de aperfeiçoar as relações sociais e gerar 
racionais para realização dos fins da casos judiciais transcendem ao valor para a sociedade. A preocupação 
atividade jurisdicional. simples aperfeiçoamento de ativida- da gestão sempre estará em como 

des operacionais e de estruturação de obter, combinar e aplicar eficiente-
unidades de gestão para lidar com a mente aqueles três primeiros elemen-
resolução de litígios. Com preocupa- tos para que intencionalidades 
ções alinhadas com as de proteção de estratégicas se concretizem como 
direitos de acesso à prestação respostas satisfatórias do Judiciário à 
jurisdicional, a gestão de fluxo de sociedade em cada momento 
casos judiciais está abrindo novas histórico. Os momentos são dádivas O acesso facilitado às imensas bases 
perspectivas para definição de da história; logo, o desafio estará de dados que registram momentos de 
padrões temporais razoáveis para que sempre em como decidimos construir diferentes fluxos processuais e a 
tal prestação jurisdicional efetivamen- a história do Judiciário.explicitação de padrões de desempe-
te ocorra. Portanto, a garantia de nho de distintas unidades organizacio-

Mario Procopiuck  direitos avança para além da garantia nais, tanto na área administrativa 
em Administração   do acesso, colocando em foco o quanto na judiciária, são meios 

modus operandi como mais um 

Gestão de fluxos de proces-
sos judiciais como atividade 
de gestão especializada.

é Analista Judiciário e Doutor 

Essas possibilidades 
viabilizadas pelas TICs vêm, 

desde longa data, 
despertando a atenção de 

pesquisadores e praticantes 
interessados em 

compreender e em 
aperfeiçoar os meios 

disponíveis ao Judiciário 
para executar a sua 

atividade fim: decidir. 
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sofisticação do vocabulário, abriram A escola de Direito, caminho para a 
acesso ao microfone da PRB2, Rádio Clube magistratura, foi alcançada aos 22 anos. 
Paranaense. O interiorano se tornou Era jovem, mas não rapazola que podia se 
apresentador do Prosdócimo Informa, dar ao luxo do sustento paterno. Milton era 
versão local do Repórter Esso. Quatro arrimo de si. A combinação dessa 
apresentações diárias de cinco minutos condição de jovem adulto e a necessida-
cada. Com isso, a sobrevivência e o tempo de de melhorar o sustento, fizeram brilhar 
para estudar estavam garantidos. os olhos quando conseguiu a admissão ao 

Curso de Preparação de Oficiais da 
A rádio e a faculdade eram próximas. A Reserva do Exército, em 1953. O salário do 
caminho da pensão, Milton se encontrava aspirante a oficial era três vezes o da rádio; 
com o estudante de Odontologia, José foi o momento de ajudar a família que 
Richa, que morava pouco mais adiante. permanecia no interior.

Da prosa brotam memórias do balcão da Passavam defronte a uma quitanda, na qual 
farmácia que dava vista para o Fórum de havia bananas pendendo do cacho e O jovem militar esteve no movimento de 
Mandaguari. Olhos curiosos acompanha- ambos, sem dinheiro, as contemplavam novembro de 1955 comandado por Lott 
vam a chegada e saída dos juízes. A com água na boca. Nessas caminhadas para assegurar a posse de JK. Visando 
postura austera chamava a atenção do nasceu a designação de Milton, dentre impedir pouso ou decolagem na Base 
balconista que começou a se interessar outros, como assessor político da Aérea do Bacacheri, em Curitiba, Milton 
pelo trabalho daqueles homens que campanha de Richa à presidência da União empunhou metralhadora antiaérea; 
granjearam a admiração da comunidade. Paranaense dos Estudantes. comandou patrulha pela estrada da Ribeira; 
Imberbe, fez a primeira visita ao Fórum; sentou guarda em Capão Bonito, sul de 
entre alegre e incrédulo, foi recebido pelo Da amizade com José Richa resultaram São Paulo, com ordem de não permitir 
Juiz de Direito. Da conversa estão contatos com muitos políticos paranaen- movimentos políticos contrários à ordem 
gravadas as imagens dos autos, a ses; dentre eles, Bento Munhoz da Rocha constitucional estabelecida. 
indagação sobre a dificuldade para decidir Neto, ex-governador, ex-ministro de A mão firme do magistrado, que na 
os casos complicados e a resposta Estado, deputado federal num tempo em década de 80 determinaria o fechamento 
simples vinda do magistrado que, que a Câmara dos Deputados era habitada da Estrada do Colono no Parque Iguaçu, 
segurando exemplar do Código de por nomes da grandeza de Prado Kelly, empunhou armamento de guerra numa das 
Processo Civil, disse que tudo estava ali, Aliomar Baleeiro, Bilac Pinto, Ulysses convulsões políticas do Brasil. A grandeza 
na lei. Nesse momento decidiu: serei juiz. Guimarães, Carlos Lacerda, Afonso Arinos, de JK esteve ao lado de Milton que 

Franco Montoro, Tancredo Neves. Na cumpriu a missão sem conflito e viu os 
semana acadêmica de 1957, Milton fez a revoltosos serem anistiados.
saudação a Bento que proferiria conferên-
cia. Ciente do seu talento, Milton quis ir De volta à rádio, o curso de Direito se 
além da formalidade de ler monocordica- aproxima do fim e surge o convite para 
mente o curriculum do apresentado. No advogar em Campo Mourão, município 
salão nobre da Faculdade de Direito de com pouco mais de dez anos de criação.  
Curitiba, composta a mesa, a voz que fazia À colação de grau em 18 de novembro de 
sucesso no rádio tonitroa com impacto: 1958 sucedeu a viagem de avião ao 
“Nego-me a apresentar Bento Munhoz da interior, com passagem doada por amigos 
Rocha Neto, nego-me, nego-me.” O e o bolso forrado com valor adicional dado 
auditório se tensiona, o desconforto pelo patrão no momento da demissão na 
aparece na face dos professores e Milton, rádio, suficiente para dois meses.
dono da atenção dos presentes, faz a 
pausa que mantém o suspense, para seguir 

A rotina da vida foi orientada para o dizendo: “Porque apresentar Bento 
projeto de ingressar na magistratura. O constituiria insanável redundância”. O 
segundo grau foi feito em Curitiba. O momento mágico para o estudante ficou 
Colégio Estadual do Paraná acolheu o na memória do político famoso. Essa 
jovem magricelo, pé-vermelho. A família, certeza Milton teve quando se encontra-
partícipe do sonho, deu o impulso inicial, ram algum tempo depois e Bento 
mas a manutenção na capital dependeria efusivamente se lembrou do fato.
de encontrar emprego. A oficina mecânica No quarto ano da faculdade, em 1957, em 
na Avenida João Gualberto foi porto dissidência do Partido Acadêmico 
seguro para garantir renda. Limpar a graxa Progressista, foi candidato a presidente 
das peças era a principal tarefa. A mente do Centro Acadêmico Hugo Simas. A 
avaliando que era preciso encontrar outra vitória escapou, mas se ver envolvido no 
atividade que assegurasse mais tempo ao centro nervoso do movimento estudantil 
estudo para não desviar do projeto. O fortaleceu a personalidade para enfrenta-
dom da voz, sílabas bem pronunciadas, a mentos que o futuro traria.

A vida de Milton Luiz Pereira
por Friedmann Wendpap

Em 1967, Milton foi convidado 
pelo governador Paulo 
Pimentel para compor 

comitiva a Brasília. Próceres 
do Paraná estavam no voo e 

perguntaram se Milton 
aceitaria indicação para o 

cargo de juiz federal.

Dr. Milton colou grau em 18 de novembro de 1958

Fusca do Dr. Milton
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Subseção de Campo Mourão 
homenageia Ministro Milton Luiz 

Pereira 

Foi com profundo pesar que a Direção 
do Foro da Vara Federal e Juizado 
Especial Federal a Subseção Judiciária de 
Campo Mourão/PR, servidores, estagiári-
os e terceirizados, tomaram conheci-
mento do falecimento de Milton Luiz 
Pereira e sua dileta esposa Rizoleta Mary 
Pereira, ocorridos nos dias 15 e 
16/02/2012.

Por sua conduta profissional e como 
cidadão, Milton Luiz Pereira angariou o 
respeito e a admiração de todos que 
tiveram o privilégio de conhecê-lo e 
daqueles que, mesmo distante, acompa-
nharam sua trajetória, seja como 
Prefeito de Campo Mourão, Juiz Federal 
ou Ministro do Superior Tribunal de 
Justiça. Diante da competência, senso de 
justiça, dedicação, humildade e 
honestidade, demonstrados ao longo da 
vida, Milton Luiz Pereira se tornou 
exemplo a ser seguido.

Como cidadãos mourãoenses, impossí-
vel não destacar o carinho que sempre 
dedicou a esta cidade, retornando 
sempre que possível e se fazendo 
presente nos acontecimentos que 
marcaram a história do Município.

Neste momento, apresentamos nossas 
condolências à família e manifestamos 
profunda tristeza com tamanha perda, 
salientando que sua memória conosco 
permanecerá.

13Ano XIV | nº 130 | Janeiro Fevereiro/2012

 Em janeiro de 1959 o corpo estava em Ao renunciar, recebeu um Fusca da doria compulsória. A firmeza moral, a densa 
Campo Mourão; a mente, absorta na população que se cotizou para auxiliar o formação cultural e política, o bom 
expectativa do concurso para a magistra- prefeito que empobrecera ao longo do exemplo no trato das coisas públicas, 
tura. O destino lhe trouxe a oportunidade mandato. A data, 29 de abril, é comemora- ensejaram a criação de figura mítica do 
de atuar como advogado dativo no da em Campo Mourão pelo Clube do Fusca. magistrado que serviu a nação com a 
Tribunal do Júri, então repleto de sessões. Subitamente voltamos à sala da casa na Av. pureza altiva de Quixote e a abnegação de 
Com o sucesso, os convites para advogar Iguaçu e as reminiscências denotam os 43 Francisco de Assis. Milton, Quixote de 
em outros temas. O concurso de 1959 foi anos desde que começou a morar nela; Assis!
adiado pelo Tribunal; Milton permaneceu primeiro como inquilino, depois um longo 

Friedmann Wendpapadvogando, ganhando dinheiro para se financiamento habitacional para se tornar 
UFPR, é juiz federal em Curitiba e diretor do Foro da casar, comprar casa e o sonho de consumo: proprietário. O Fusca permanece em uso 
Seção Judiciária do Paraná.

um Ford Coupe. Nei Braga é eleito e o para os movimentos pela cidade. Quando o 
Tribunal de Justiça adia o concurso de vejo estacionado na garagem dos 
1960. Em 1961, Milton compara o salário de magistrados visitantes, nas raras ocasiões  
juiz a sua renda de advogado. As obriga- que Milton vem ao Fórum, sinto a responsa-
ções de família falam mais alto e ele desiste bilidade de judicar na mesma Vara onde ele 
de se inscrever no concurso. se titularizou e permaneceu por mais de 

uma década dando vida à magistratura e 
Em 1962 o Partido Democrata Cristão, na fazendo da magistratura, a sua vida.
voz de Armando Queiroz e Affonso 
Camargo Neto, o convida para ser A conversa flui pela judicatura de primeiro 
candidato a prefeito. Juscelino Kubitschek grau e Milton se lembra da repercussão de 
participa do comício do candidato do PSD, decisão em ação movida pelo Coritiba 
ao qual compareceu a cidade inteira. Milton, Football Club versando sobre a tabela do 
em oposição, ganhou a eleição visitando Campeonato Brasileiro; da primeira 
eleitor por eleitor. O terreno, o Coupe, condenação penal, no Brasil, por fraude 
foram vendidos para custear o sustento contra a Previdência. Mídia, agitação e a 
durante o mandato. O sonho permanente afirmação peremptória: ‘’não dou entrevis-
da magistratura consolidou a decisão de ta, falo nos autos.’’
que não haveria carreira política. Essa 
postura propiciou gestão rígida com os A regionalização levou Milton a São Paulo. 
gastos públicos e, ao mesmo tempo, de Foi o primeiro presidente do Tribunal 
excelentes resultados. Em 1966 Campo Regional. A Justiça Federal, ilustre desco-
Mourão foi eleito município modelo do nhecida, tinha à testa magistrado com 
Paraná. Muitas foram as negativas a experiência política. O relacionamento com 
convites para candidatura a deputado. o Tribunal de Justiça foi tão harmonioso 

que a Corte paulista cedeu bens e serviços 
Em 1967 Milton é convidado pelo governa- para o nascente Tribunal Federal. Vêm à 
dor Paulo Pimentel para compor comitiva a lembrança as cerimônias nas quais o 
Brasília. Próceres do Paraná estavam no voo presidente do TRF estava presente e não 
e perguntaram se Milton aceitaria indicação era sequer mencionado, indo à mesa a 
para o cargo de juiz federal. O prefeito mal representação da Receita Federal, Polícia 
tinha ideia do que se tratava e foi estudar a Federal. À época as pessoas, quando 
novel Lei 5.010/66. Nos dias que ficaram na apresentadas a magistrado federal, diziam, 
capital, o próprio governador fez o convite “Ah, entendi, o senhor trabalha na Receita 
e Milton aceitou. O sonho da magistratura Federal”.
estava prestes a se realizar. Passa o tempo, Abre-se vaga no Superior Tribunal de 
apresentam-se documentos, respondem- Justiça. Apoiadores se mobilizam. Partindo 
se indagações do Serviço Nacional de do balcão da Farmácia do pai, Milton iniciou 
Informação; ouvindo a Voz do Brasil, soube trajetória não linear na qual amadureceu e 
da sua nomeação para Juiz Federal consolidou princípios para, 50 anos depois, 
Substituto da 2.ª Vara Federal em Curitiba. chegar ao cimo da magistratura, onde 
Aos 35 anos, o sonho se realizou. permaneceu por dez anos, até a aposenta-

, mestre em Direito Público pela 

Fotografias cedidas pelo historiador Jair Elias dos Santos Júnior
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Cursos e eventos
COMPETENCIA CÍVEL DA GEDPRO - INTEGRAÇÃO E- CURSO BRIGADA DE INCENDIO
JUSTIÇA FEDERAL PROC V2 Turma I 
Data: 09/03/2012 Turma I Data: 30/03/12
Hora: 14h às 18h30 Data: 13/03/2012 Hora: 13h às 17h
Local: Sede Ahú – Foyer Hora: 14h às 18h Local: Sede Ahú – Sala de 

Turma II Cursos 6º Andar
Data: 14/03/2012 Turma II

PROCEDIMENTOS DE Hora: 13h às 16h Data: 26/03/2012 a 
PLANTÃO Local: Sede Bagé - Auditório, 30/03/2012
Data: 06/03/2012 a  14° Andar Hora: 09h às 12h e das 13h30 
08/03/2012 às 17h30 / 13h às 17h (30/03)
Hora: 10h às 12h e das 13h às Local: Sede Ahú – Sala de 
19h PALESTRA COMPETENCIA Cursos 6º Andar 
Local: Prédio-sede Ahú – Sala CÍVEL
de Cursos 6º Andar Data: 09/03/2012

Hora: 14h às 18h
Local: Prédio-sede Ahú – 

CERIMONIAL E ETIQUETA Foyer
Data: 05/03/2012
Hora: 09h às 12h e das 13h às 
18h
Local: Sede Ahú – Foyer

CERIMONIAL 
E ETIQUETA

PROCEDIMENTOS 
DE PLANTÃO

PALESTRA 
DA JUSTIÇA 
FEDERAL

PROCEDIMENTOS 
DE PLANTÃO

PROCEDIMENTOS 
DE PLANTÃO

GEDPRO - 
INTEGRAÇÃO 
E-PROC V2

CURSO BRIGADA 
DE INCENDIO

CURSO BRIGADA 
DE INCENDIO

CURSO BRIGADA 
DE INCENDIO

CURSO BRIGADA 
DE INCENDIO

CURSO BRIGADA 
DE INCENDIO
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Pinturas doadas à Justiça

‘’Beija Flor’’ – Álvaro Borges Júnior

‘’Tons do Brasil, Bandeira do Brasil com Motivos da 
Flora Fauna Brasileira’’ – Miriam Sehnem Nunes

‘’Os Tucanos’’ – Miriam Sehnem Nunes



Faça a diferença,
reduza 
o consumo.

Preserve o meio ambiente economizando copos descartáveis. Traga sua caneca ou copo e 
seja socialmente responsável.

Ele não causa alergia
Não faz barulho
Não faz sujeira
E ainda te acompanha no trabalho.

Adote um copo.

No ano de 2011 foram 
consumidos pela Seção 
Judiciária do Paraná 

1.876.400 copos 
plásticos! Empilhados 
totalizariam 140.730m, ou 

mais de 15 vezes a altura 
do Monte Everest!   

VOCÊ SABIA?
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