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CEDUCORP visa à capacitação dos servidores, propiciando a 
aquisição de conhecimentos técnico-jurídicos para fazer frente à 
crescente demanda de trabalho nas unidades judiciárias e reduzir as 
atividades burocráticas em virtude da disseminação do processo 
eletrônico. 

O CEDUCORP está vinculado diretamente à Presidência do TRF e 
tem o propósito de coordenar e promover essa permanente 
qualificação profissional necessária ao aperfeiçoamento dos 
serviços judiciais administrativos e à realização da estratégia da 
Justiça Federal. 

No Paraná as ações de capacitação seguem as orientações do 
CEDUCORP, levando em conta também as necessidades locais. A 
área de  capacitação do Núcleo de Acompanhamento e 
Desenvolvimento Humano foi reformulada para atender as novas 
necessidades de desenvolvimento dos servidores. 

A coordenação geral atualmente está sendo liderada pela Juíza 
Federal Luciana da Veiga Oliveira, que está contribuindo muito com 
nosso trabalho pois é extremamente atuante. Já em relação à 
estrutura em si, as Seções responsáveis pelos treinamentos contam 
com servidores e estagiários muito preparados e dedicados. 
São elas: Seção de Capacitação - cuida do andamento dos 
treinamentos da área jurídica - cuja Supervisora atual é Márcia Maria 
Ribeiro Ditzel Goulart; Seção de Desenvolvimento Humano -   
cursos nas áreas comportamentais, gerenciais e programas 
institucionais continuados (programas de integração, cursos para 
agentes de segurança, etc) - Supervisora  Elena Rita Tortelli e a 
Seção de Ensino à Distância - todos os treinamentos em EAD - cujo 
Supervisor é o Servidor José Penia. Os servidores Elcio Berer 
Kosminski, Ana Maria Ribelato e Clarimar Letícia Wolf fortalecem o 
time da capacitação, com a contribuição dos comprometidos 
estagiários Maike Willian da Silva Santos, Rayanne Camargo 
Coutinho e Eloeny Silva dos Santos. 

Além da programação de cursos anual, já divulgada no último 
boletim informativo do NADH de janeiro (que inclui treinamentos 

O Centro de Educação Corporativa de Servidores da Justiça 
Federal de 1º e 2º Graus da 4ª Região - CEDUCORP -  foi 
criado pela Resolução nº 115, de 27 de junho de 2013. 
Segundo essa Resolução, sua criação teve como 
fundamento a necessidade de valorizar o servidor 
desenvolvendo seus conhecimentos, habilidades e atitudes  
para alcançar os objetivos previstos no Planejamento e 
Gestão Estratégica do Poder Judiciário e atendendo também 
o Plano Nacional de Capacitação  - PNC . 

Os objetivos maiores do CEDUCORP estão voltados à 
instituição de política permanente de educação corporativa 
dos servidores, fundada na troca de experiências, no 
compartilhamento de conteúdos, no alinhamento das ações 
e na atuação sistêmica da Justiça Federal da 4ª Região de 
Primeiro e Segundo Graus. 

A intenção é de promover o intercâmbio de informações, 
propostas, recursos e metodologias de educação no âmbito 
da Justiça Federal da 4ª Região, com vistas a desenvolver 
iniciativas  solidárias e colaborativas entre o Tribunal e as 
Seções Judiciárias. 

Uma das metas principais do CEDUCORP é o investimento 
no Ensino à Distância como ferramenta de disseminação, 
democratização e multiplicação do ensino, inclusive como 
instrumento para aprofundar o atendimento ao princípio da 
economicidade. Além de todas essas motivações, o 

presenciais e em EAD), algumas ações importantes estão previstas 
para este ano de 2014. 

As Direções do Foro e da Secretaria Administrativa estão empenhadas 
na criação de uma estrutura funcional adequadas às necessidades de 
capacitação e das ações do CEDUCORP. 
Para tanto, há um projeto em desenvolvimento que visa à instalação 
de salas para o EAD (ensino à distância) na Capital e em todo o Interior. 
Além disso, já está em andamento a reforma da atual sala de cursos 
presenciais do NADH na sede AHU, que beneficiará ainda mais os 
servidores com um espaço mais adequado e de qualidade para a 
realização dos treinamentos. 

Com todas essas ações pretende-se iniciar um processo de mudança 
cultural para o aprendizado e para a disseminação do conhecimento 
que possa beneficiar todos os servidores da Seção Judiciária do Paraná 
que passa a estar ainda mais integrada à 4ª Região, o que resultará 
também em benefícios na prestação dos serviços aos jurisdicionados. 

Com a PalavraCom a Palavra
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Diretor do Núcleo  de Acompanhamento e 
Desenvolvimento Humano

Rogério Rössler Afonso



São do Paraná as primeiras quatro decisões desfavoráveis à Caixa Econômica Federal proferidas em ações nas 
quais os autores pleiteiam a atualização monetária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) em substituição à Taxa Referencial (TR). As 
decisões são da primeira quinzena do mês de janeiro deste ano e foram prolatadas pelo juízo da 2ª Vara Federal 
da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu (PR).

O juiz federal substituto Diego Viegas Véras fundamentou a sentença da Ação Civil 
500.9537-72.2013.404.7002 em entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) constante dos autos das 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) nos 4425 e 4357, nas quais a Suprema Corte entendeu que a TR 
não é taxa hábil a refletir o processo inflacionário brasileiro. Nessas ADIs, o STF analisou a constitucionalidade da 
EC 62/2009 (regime de pagamento dos precatórios - dívidas públicas reconhecidas judicialmente), a qual 
determinava que a TR fosse utilizada para atualização monetária dos precatórios judiciais.

Não obstante o argumento da CEF de que ocorreria prejuízo às políticas públicas educacional, habitacional e de 
infraestrutura urbana, tal como, por exemplo, a aquisição de casa própria pelo próprio trabalhador fundiário, 
entendeu o juiz federal que no sistema atual, o Governo busca implementar projetos subsidiados às custas da 
baixa remuneração e da quase nula atualização monetária dos saldos das contas do Fundo de Garantia, de forma 
que acaba não existindo qualquer remuneração aos saldos das contas do FGTS.

Juiz Federal determina substituição da
TR pelo IPCA na atualização do FGTS
Juiz Federal determina substituição da
TR pelo IPCA na atualização do FGTS
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"Os  juros  de  3%  ao  ano  sequer  são  suficientes  para  repor  a  desvalorização da moeda no 
período", destacou o juiz na sentença, bem diferente dos juros cobrados nas operações 
subsidiadas com o saldo do Fundo de Garantia do Trabalhador.

Assim, segundo a decisão, tem o trabalhador direito à percepção da diferença de atualização 
monetária de suas contas vinculadas do FGTS desde janeiro de 1999, a partir de quando, 
entendeu-se com base no confronto entre índices (IPCA-E , INPC e TR), que esta última deixou 
de espelhar a realidade inflacionária brasileira.

"Deve-se ressaltar que tal decisão não possui aplicabilidade imediata e nem põe fim à 
discussão, pois poderá ser revista pelas instâncias superiores em grau de recurso, inclusive pelo 
STJ ou pelo STF, que não se pronunciaram ainda expressamente a respeito da aplicabilidade ou 
não da TR aos saldos de contas do FGTS", afirmou Véras.

A sentença proferida nos autos AC: 500.9537-72.2013.404.7002, acompanha. o seu 
entendimento já demonstrado nas outras três decisões AC: 500.9533-35.2013.404.7002, 
500.9526-43.2013.404.7002 e 500.9528-13.2013.404.7002.
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A sentença proferida nos autos AC: 500.9537-72.2013.404.7002, acompanha. o seu 
entendimento já demonstrado nas outras três decisões AC: 500.9533-35.2013.404.7002, 



O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), suspendeu no final de 
fevereiro o trâmite de todas as ações relativas à correção de saldos de FGTS (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço) por outros índices que não a TR (taxa referencial).

A decisão alcança ações coletivas e individuais em todas as instâncias das Justiças estaduais e 
federal, inclusive juizados especiais e turmas recursais. A Caixa Econômica Federal (CEF), que 
pediu a suspensão, estima serem mais de 50 mil ações sobre o tema em trâmite no Brasil.

Dessas, quase 23 mil já tiveram sentença, sendo 22.697 favoráveis à CEF e 57 desfavoráveis. Ainda 
haveria em trâmite 180 ações coletivas, movidas por sindicatos, e uma ação civil pública, movida 
pela Defensoria Pública da União.

A suspensão vale até o julgamento, pela Primeira Seção do STJ, do Recurso Especial 1.381.683, que 
será apreciado como representativo de controvérsia repetitiva. Ainda não há data prevista para 
esse julgamento.
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Suspensas em todo o país as ações sobre 
aplicação da TR na correção do FGTS
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As ações buscam, em geral, obrigar que o FGTS seja 
corrigido pela inflação e não pela TR. Segundo a CEF, a 
jurisprudência brasileira seria “remansosa” em seu favor, 
já que não há nenhum dispositivo legal que determine 
tal índice. A pretensão ainda configuraria, no 
entendimento da CEF, indexação da economia.

Na ação que resultou no recurso repetitivo, um sindicato 
argumenta que a TR é parâmetro de remuneração da 
poupança e não de atualização desses depósitos. Por 
isso, a CEF estaria equivocada ao usar essa taxa para o 
FGTS.

A ação destaca que a TR chegou a valer 0% em períodos 
como setembro a novembro de 2009 e janeiro, 
fevereiro e abril de 2010. Como a inflação nesses meses 
foi superior a 0%, teria havido efetiva perda de poder 
aquisitivo nos depósitos de FGTS, violando o inciso III do 
artigo 7º da Constituição Federal.

O sindicato aponta que a defasagem alcançaria uma 
diferença de 4.588% desde 1980. A pretensão foi 
afastada em primeira e segunda instância no caso que 
chegou ao STJ.

Para o ministro Beneditvo Goncalves, a 
suspensão evita a insegurança jurídica 
pela dispersão jurisprudencial potencial 
nessas ações.

Gonçalves destacou que o rito dos 
recursos repetitivos serve não apenas 
para desobstruir os tribunais superiores, 
mas para garantir uma prestação 
jurisdicional homogênea às partes, 
evitando-se movimentações 
desnecessárias e dispendiosas do 
Judiciário.

O processo segue agora ao Ministério 
Público Federal por 15 dias, para 
parecer. Depois, o ministro relator 
elaborará seu voto e levará o caso para 
julgamento perante a Primeira Seção 
do Tribunal, que reúne os dez ministros 
componentes das Turmas do STJ 
responsáveis pelo julgamento de temas 
de direito público.

Acesse a Decisão clicando aqui.

Inflação e TR Justiça homogênea

https://ww2.stj.jus.br/websecstj/decisoesmonocraticas/frame.asp?url=/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/MON?seq=34017300&formato=PDFAcesse a Decisão clicando aqui.https://ww2.stj.jus.br/websecstj/decisoesmonocraticas/frame.asp?url=/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/MON?seq=34017300&formato=PDFAcesse a Decisão clicando aqui.



A Seção Judiciária do Paraná inaugurou em 
24 de janeiro as novas instalações do Fórum 
Federal de Paranaguá. Presentes no evento 
o presidente do TRF da 4ª Região, 
desembargador Tadaaqui Hirose e os juízes 
federais, Nivaldo Brunoni, diretor do Foro da 
SJPR e Gabriela Hardt, diretora do foro da 
Subseção Judiciária de Paranaguá além da 
diretora da Secretaria Administrativa, Eliane 
Nisihara Peixoto e autoridades convidadas. 

Instalada em 05 de maio de 1999 a JF de 
Paranaguá abrange sete municípios 
integrantes do Grande Mar Redondo e entre 
os anos de 2010 e 2013, lá foram 
prolatadas quase 13 mil sentenças, 
evidenciando a importância daquela 
Subseção no contexto da 4ª Região.

"Ressalto o empenho dos magistrados e 
servidores que aqui atuaram e ainda atuam 
e do compromisso do TRF4 em oferecer um 
serviço de excelência aos jurisdicionados. 
Esta nova sede, mais ampla, moderna e 
funcional, detém todos os atributos 
necessários  para melhor acolher as partes, 

JF de Paranaguá tem nova sedeJF de Paranaguá tem nova sede

operadores do Direito e todos os demais usuários da Justiça 
Federal", falou o presidente do TRF, Tadaaqui Hirose, que 
reconheceu ainda o trabalho da juíza federal substituta Gabriela 
Hardt que nos últimos anos, auxiliada pela equipe de servidores, 
administrou com afinco a Unidade Judiciária. 

Para o diretor do foro da SJPR, juiz federal Nivaldo Brunoni, 
inaugurar a nova sede tem significado especial, pois, com o juiz 
federal aposentado, José Sabino da Silveira, foram os primeiros 
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magistrados daquela Subseção Judiciária. Segundo 
ele, as mudanças em relação ao número de 
processos como também à complexidade dos 
mesmos têm exigido melhores condições de 
trabalho para todos os operadores do Direito, 
magistrados, servidores, advogados e o público em 
geral. 

"Ao propiciar os meios, contribuímos decisivamente 
para que a atividade fim, a prestação jurisdicional, 
seja feita de forma mais célere, com mais qualidade, 
que é o sentido e o que a população almeja e faz jus", 
afirmou o diretor do foro da SJPR. Brunoni 
homenageou os servidores do Núcleo de Apoio 
Operacional (NAO) que estiveram envolvidos desde 
encontrar o melhor imóvel até a mudança para o 
novo prédio, "numa demonstração de engajamento 
e compromisso para com a Justiça Federal". 

O magistrado finalizou seu discurso destacando a 
dedicação e esforço que Gabriela Hardt teve em 
empreender e enfrentar o volume de serviço ao 
longo dos últimos três anos em que esteve lotada 
como juíza federal substituta naquela unidade. "Sem 
dúvida alguma é motivo de orgulho e dignifica toda a 
magistratura da 4ª Região".



A inauguração da Subseção Judiciária de Paranaguá foi destaque na edição maio/junho de 
1999 do Informativo da Seção Judiciária do Paraná. No editorial do então diretor do foro, 
desembargador federal Joel Ilan Paciornik, foi destacada a "dedicação dos servidores do NAJ, 
diretamente envolvidos nos procedimentos de licitação e contratação das empresas que 
realizaram as obras de reforma e adaptação dos prédios, ou forneceram móveis e 
equipamentos para o perfeito funcionamento das Varas. A presença deles foi decisiva para 
que as instalações dignificassem o mister dos magistrados e servidores que para lá se 
deslocaram".

Na ocasião, a servidora responsável pela Seção de Comunicação Social da JFPR, jornalista 
Dulcinéia Tridapalli, registrou que a solenidade foi marcada por discursos calorosos que 
enalteceram a importância da presença da JF no Município. Na época, Paranaguá foi 
inaugurada com duas Varas Federais.
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Sete salas para videoconferências entraram em funcionamento na Sede Ahú da Justiça Federal do Paraná em Curitiba no mês de janeiro. A 
convite do diretor do foro da SJPR, juiz federal Nivaldo Brunoni, o auxiliar da Presidência do TRF4 juiz federal Eduardo Tonetto Picarelli 
conheceu as novas instalações.

"O Paraná está cumprindo as exigências do Projeto 21 com excelência. Hoje em dia, a maioria das salas ativas estão dentro das salas de 
audiência, o que dificulta o trabalho do magistrado e aqui não. Vejo que esta é a configuração ideal. O Paraná acertou ao escolher um local 
único para reunir as salas", salientou Picarelli.

Além das audiências entre os estados que compõem a 4ª Região, outros estados e até mesmo outros países serão beneficiados. "Juízes de 
Portugal e França já ouviram testemunhas que residem em Curitiba através do sistema da videoconferência", afirmou Brunoni, destacando 
que cartas precatórias e rogatórias podem ser cumpridas por este meio.

O Diretor do Foro, que atuou muito tempo em Vara Criminal, enumerou alguns pontos positivos com a instalação das salas. O primeiro 
deles, e um dos mais importantes, é a qualidade da oitiva. É o magistrado do processo quem ouve a testemunha e não um juiz deprecado. 
Outro ponto, é o contato do magistrado com a testemunha. "Essa relação direta faz toda a diferença", disse.

"Há casos em que réus de alta periculosidade precisam ser levados de uma localidade a outra para audiências, isso demanda deslocar polícia 
especializada, veículos, ou seja, gastos altíssimos com dinheiro público. Vejo que a médio prazo poderemos eliminar essas questões", 
declarou o magistrado. Antes da inauguração das salas, Curitiba possuía apenas uma sala passiva, com uma agenda de audiências que se 
estendia até junho de 2014.

Com as novas salas, somadas às salas de audiência das três varas criminais da Subseção Judiciária de Curitiba, à sala ativa das varas de Juizado 
Especial Federal Previdenciário da Sede Bagé e às das Subseções Judiciárias do interior, a Seção Judiciária do Paraná conta hoje com 59 
equipamentos para videoconferência.

Mais salas para videoconferência na JFPR
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Um dos exemplos de como as salas para 
videoconferências rompem fronteiras foi a audiência 
realizada em 3 de dezembro de 2013 na Justiça Federal. 
De acordo com a juíza federal Vera Lúcia Feil Ponciano, 
titular da 6ª da Vara Federal, tratou-se de Ação 
Ordinária proposta pela União - Advocacia Geral da 
União para busca e apreensão de menor que havia sido 
trazido de Portugal ao Brasil por sua genitora, sem a 
autorização do pai. 

"Realizamos uma audiência de conciliação por 
videoconferência. O pai estava em Portugal, 
acompanhado de sua advogada e de representantes da 
imigração portuguesa, na ocasião em que houve a 
oitiva". Segundo a magistrada, foram tomados os 
depoimentos pessoais dos genitores, mas não houve 
conciliação.

Para a juíza federal, a realização da audiência por 
videoconferência demonstrou a utilidade dessa 
ferramenta, uma vez que, "em caso de expedição de 
carta rogatória, demoraria cerca de seis meses para seu 
cumprimento". Para ela, a audiência também permitiu o 
contato entre os envolvidos no processo, de forma a 
encontrar a melhor solução para o menor. Além disso, 
permitiu o contato do juiz com o interessado que 
residia em Portugal.

Videoconferência promove audiência entre Brasil e Portugal
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Juiz e procuradores em Toledo. Testemunhas de acusação em Guaíra. Advogado e cliente em Curitiba. Para unir todas estas 
pessoas haveria gastos com transporte, alimentação, hospedagem e, principalmente, tempo. "Mas nada disso foi necessário, 
pois a Justiça Federal agora tem salas para videoconferência", declarou o advogado Oscar Massimiliano Mazuco Godoy. "As 
vantagens são inúmeras, mas destaco a economia e o tempo. Em 30 minutos de audiência, o juiz pode ouvir meu cliente e 
todas as testemunhas", relatou.
 
O advogado aprovou o sistema, destacando que todos os procedimentos determinados pelo Código do Processo Penal foram 
cumpridos. Essa foi a primeira audiência por videoconferência da qual participou. "É como se fosse uma sala de audiência 
normal". Já para o cliente João Paulo da Silveira, o maior ganho foi com a economia. "Eu não precisei faltar serviço. Fiz algumas 
horas extras em dias anteriores para compensar as horas que passei aqui".

Partes apontam economia e praticidade na videoconferência
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Notícias, Fatos e Fotos

O Núcleo de Documentação (NDOC) da Justiça Federal do Paraná lançou o primeiro edital de eliminação do ano de 
2014 de autos de processos judiciais findos. Disponível no site da JFPR (www.jfpr.jus.br) a partir de 22/01 no Diário 
Eletrônico, o Edital Ciência de Eliminação nº 1/2014 terá a participação das Subseções Judiciárias de Apucarana, 
Campo Mourão, Cascavel, Curitiba, Francisco Beltrão, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Umuarama.

Desta vez, serão eliminados 60.364 autos judiciais findos das classes mandado de segurança, juizados especiais 
federais, execução de sentença, execução fiscal e embargos à execução, com temporalidade cumprida até 
09/01/2009. Também serão eliminados agravos que, a partir da publicação da Recomendação nº 46, de 17 de 
dezembro de 2013, não necessitam de publicação de edital para serem eliminados.

As partes interessadas nos processos a serem eliminados poderão, no prazo citado e às suas expensas, requerer os 
autos para guarda particular, demonstrando o interesse e a legitimidade do pedido. Os requerimentos serão 
atendidos pela ordem de solicitação, cabendo a via original do processo a aquele que primeiro a requerer e cópia aos 
demais interessados no mesmo processo. 

Os pedidos de guarda particular deverão ser formulados por meio de petição dirigida à Direção do Núcleo de 
Documentação. Após o decurso dos 45 dias previstos neste edital, os solicitantes de processos para guarda 
particular terão o prazo de dez dias para sua retirada junto à Direção do Núcleo de Documentação, sob pena de 
serem efetivamente eliminados.

JFPR publica edital para eliminação de 60 mil autos findos
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O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou liminar em Mandado de Segurança impetrado pela Google do Brasil que pedia a suspensão de ordem 
da 2ª Vara Federal de Curitiba. A Justiça Federal paranaense determinou que a Google fornecesse dados sigilosos de réus de investigações criminais que 
correm naquela unidade judiciária, sob pena de multa.

O descumprimento pela empresa resultou na cobrança diária de R$ 50 mil. Os sucessivos bloqueios em sua conta levaram a Google a ajuizar o 
mandado de segurança com pedido de tutela antecipada para o cancelamento dos bloqueios.

Analisado em regime de plantão no tribunal, o pedido foi negado, levando a empresa a requerer nova análise da decisão. O relator do processo, 
desembargador federal João Pedro Gebran Neto, entretanto, manteve a cobrança. Segundo o magistrado, “não há grave risco na demora em solver o 
mérito desta demanda, vez que a questão é de cunho econômico, reversível e a parte impetrante é mais que solvente”.

Gebran ressaltou que as consequências do descumprimento da ordem judicial já eram conhecidas da Google que, entretanto, optou pelo não 
cumprimento desta.

A decisão é válida até o julgamento do mandado de segurança pela 8ª Turma, ainda sem data marcada.

A 2ª Vara Federal de Curitiba expediu a ordem judicial a pedido do Ministério Público Federal (MPF), que investiga crimes contra o sistema financeiro 
nacional naquele estado.

MS 5030054.55.2013.404.0000/TRF

Comunicação Social TRF4

TRF4 mantém bloqueios diários na conta da Google do Brasil
por descumprimento de ordem judicial 
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O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) negou liminar requerida pela Associação Brasileira de EMDR (Dessensibilização e Reprocessamento por Meio dos 
Movimentos Oculares) para a liberação imediata do uso da técnica de EMDR por psicólogos do estado.

Conforme as informações constantes nos autos, o EMDR é uma nova forma de psicoterapia, desenvolvida nos Estados Unidos no final dos anos 80, que permite o 
reprocessamento de lembranças difíceis e dolorosas através da integração do conteúdo neuronal em diferentes hemisférios cerebrais´.

O EMDR foi proibido pelo Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP/PR), que considera a prática carente de reconhecimento cientifico. Foi expedido um Termo 
de Orientação contrário ao uso da técnica pelos filiados. A proibição levou a associação a recorrer na Justiça Federal de Curitiba pedindo a suspensão liminar da medida, 
mas teve o pedido negado.

A autora recorreu então no tribunal, alegando que a vedação do CRP/PR é ilegal, visto que não foi informada, prévia e regulamente, nem seus filiados da instauração 
do procedimento administrativo que resultou na proibição da prática no estado.

A relatora do processo na corte, desembargadora federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, entretanto, confirmou o entendimento de primeira instância. Ela ressaltou 
que o CRP/PR está agindo dentro de seu dever legal, que é de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão, bem como zelar pelo Código de Ética Profissional.

Quanto à validade ou não do uso da técnica de EMDR, a magistrada observou que é uma questão técnica e que deve ser 
analisada em profundidade no decorrer do julgamento do processo. “Não existem, por ora, elementos suficientes para 
que o juízo entenda em sentido diverso”, afirmou. A decisão da 4ª Turma foi por unanimidade.

Ag 5013113-30.2013.404.0000/TRF

TRF4: Justiça mantém determinação de CRP/PR que
proíbe prática de EMDR pelos psicólogos paranaenses

1414



1515

O projeto de Conciliação Itinerante do Sistema de Conciliação (Sistcon) do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região iniciou nesta semana as suas atividades do ano 2014. 
Sendo realizadas pela primeira vez no Paraná, as audiências itinerantes do tribunal 
aconteceram no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscon) de 
Londrina.

De 20/01 até 23/01, foram fechados 50 acordos em 51 processos de matéria previ-
denciária analisados no mutirão, gerando um valor negociado de R$ 1.950.693,38. 
As ações previdenciárias tramitavam em fase recursal na Justiça Federal da 4ª Região.

A técnica judiciária do Sistcon do TRF4 Kátia Cilene Dias, juntamente com os servi-
dores do Cejuscon de Londrina Fernando Luiz Vallim e Silvana Ferreira Pozatto, atu-
aram como agentes conciliadores.

Já o procurador federal da Advocacia Geral da União Sérgio Augusto da Rosa Montar-
do, que atua no gabinete de conciliação previdenciária junto ao tribunal, foi o re-
sponsável pela seleção dos processos e pelas propostas apresentadas.

Conciliação itinerante do TRF4 negocia quase 
R$ 2 milhões no Cejuscon de Londrina (PR)
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Os agentes de segurança da JFPR realizaram no fim de 2013 o curso de reciclagem anual. O curso, sediado em 
Curitiba, teve como objetivo atualizar e treinar os servidores para situações de risco. Durante os quatro dias, 
as aulas foram mediadas por agentes da Polícia Federal e Polícia Militar do Paraná, divididas em teóricas e 
práticas.

A parte teórica trabalhou com aulas de inteligência e contra inteligência, identificação de explosivos e análise 
de crises. Já a aula prática treinou a direção dos agentes com carros 4x4 da Justiça Federal, aula de tiro com 
armas usadas pelos servidores e defesa pessoal.

Curso de reciclagem anual de agentes de segurança



O TRF da 4ª Região, por meio da Resolução nº 99/2013, 
alterou os nomes das Varas Federais e Juizados Especiais 
Federais, visando simplificar e padronizar a nomenclatura 
antiga, facilitando o acesso às informações.

Apesar dos novos nomes, não houve alteração das 
competências das Varas Federais e JEF´s. Os processos 
judiciais continuam seu curso normal onde já tramitavam.
A fim de divulgar as mudanças, foi lançada a campanha 
'Simples Assim'. Na entrada das sedes das Subseções há um 
banner informando os nomes antigos e a correspondente 
nova denominação. Para informações adicionais, acesse o guia 
rápido no www.trf4.jus.br/varas.

Nova nomenclatura das Varas Federais e
Juizados Especiais Federais da 4ª Região

A biblioteca da Justiça Federal do Paraná, em parceira com as bibliotecas do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região, da SJRS e da SJSC, adquiriu a biblioteca digital da editora Fórum e a RT online.

A biblioteca digital disponibiliza periódicos, artigos em texto completo, legislação e jurisprudência 
que já estão disponíveis a todos os magistrados e servidores. Para acessar a biblioteca basta entrar na 
Intranet: intranet.jfpr.jus.br.

A editora RT disponibilizará treinamento para magistrados e servidores que desejarem aprender a 
utilizar corretamente o sistema e suas funcionalidades. Inicialmente o treinamento será ministrado 
para a Subseção Judiciária de Curitiba e acontecerá a partir da próxima semana (10/02), mediante 
agendamento, que deverá ser feito pelo endereço eletrônico: biblioteca@jfpr.jus.br. Posteriormente 
o treinanento será oferecido igualmente para as demais subseções judiciárias, e o NDOC informará 
quando e como acontecerão, oportunamente.

JFPR adquire biblioteca digital
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JF de Francisco Beltrão naturalizou estrangeiros

A 1ª Vara Federal de Francisco Beltrão realizou audiência, no dia 4, para a entrega de certificados de 
naturalização a dois estrangeiros que moram no município. Mabela Ndombasi e Kungulu Kizonzi, naturais do 
Congo participaram de cerimônia conduzida pelo juiz federal Paulo Mário Canabarro Trois Neto. 

O magistrado esclareceu aos dois cidadãos sobre seus direitos e deveres como cidadãos brasileiros. Os novos 
brasileiros renunciavam à nacionalidade congolesa e fizeram a leitura do artigo 12 do parágrafo 4º da 
Constituição Federal, demonstrando que sabem ler e escrever a língua portuguesa. (A língua oficial no Congo 
é o Francês).
 
Os dois novos brasileiros prestaram juramento e se comprometeram em cumprir a Constituição e as leis da 
República Federativa do Brasil. Em seguida receberam os certificados de naturalização. 

Este foi o primeiro procedimento de naturalização realizado pela Vara Federal de Francisco Beltrão, que 
completa 15 anos de instalação. 

De acordo o artigo 112, da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, que Define a situação jurídica do estrangeiro 
no Brasil,  para conceder o certificado de naturalização há algumas condições para a concessão da 
naturalização: 
I - capacidade civil, segundo a lei brasileira;
II - ser registrado como permanente no Brasil;
III - residência contínua no território nacional, pelo prazo mínimo de quatro anos, imediatamente anteriores 
ao pedido de naturalização;
IV - ler e escrever a língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando;
V - exercício de profissão ou posse de bens suficientes à manutenção própria e da família;
VI - bom procedimento;
VII - inexistência de denúncia, pronúncia ou condenação no Brasil ou no exterior por crime doloso
VIII - boa saúde.
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As obras da rede elétrica da sede Min. Milton Luiz Pereira (ed. Bagé) tiveram início no dia 20/01, a fim de atender à necessidade de reparos, 
revisão e readequação daquela estrutura, já obsoleta e sobrecarregada com a instalação de equipamentos de ar condicionado e de 
informática (especialmente impressoras). 

Visando alterações necessárias ao padrão atualmente estipulado pela COPEL, será feita a realocação do quadro geral de 
energia do subsolo para o térreo, bem como a instalação de transformador e a troca dos ramais de energia (cabos) de 
todos os andares do edifício. "Totalizam aproximadamente 8000 metros lineares de cabos de 35 mm²", detalhou 
o engenheiro eletricista da JFPR, Werveson Jaques Rocha, responsável pela obra.

A realocação do quadro geral de energia também motivou-se pelo fato de o subsolo do prédio estar sujeito a 
alagamentos e a drenagem feita por bombas nem sempre ser suficiente, já que embaixo há um curso de rio 
canalizado.

Para que as modificações possam ser concretizadas a obra está ocupando parte da garagem localizada no 
subsolo, o que acarretou o fechamento e a impossibilidade temporária de utilização das vagas, sob pena 
de danos aos veículos, já que o local está sendo utilizado para edificação, depósito de materiais e 
escavações para fins de aterramento.

Além disso, a obra engloba a instalação de novo SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas), popularmente chamado de 
para-raios, haja vista o atual se apresentar deficitário quanto à área de proteção. O engenheiro da Seccional esclareceu que o SPDA tem 
como objetivo evitar e/ou minimizar o impacto dos efeitos das descargas atmosféricas, que podem ocasionar incêndios, explosões, danos 
materiais e, até mesmo, risco à integridade física e à vida de pessoas.

A previsão de conclusão das obras é de 120 dias. A Direção do Foro apresenta suas escusas aos magistrados e servidores lotados na sede 
Min. Milton Luiz Pereira quanto aos transtornos causados e agradece a compreensão no que tange à relevância e à imprescindibilidade da 
realização da reforma, cujos benefícios reverterão a todos.

Reforma elétrica do edifício Bagé
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todos os andares do edifício. "Totalizam aproximadamente 8000 metros lineares de cabos de 35 mm²", detalhou 

A realocação do quadro geral de energia também motivou-se pelo fato de o subsolo do prédio estar sujeito a A realocação do quadro geral de energia também motivou-se pelo fato de o subsolo do prédio estar sujeito a 



Remeter autos processuais ao arquivo judicial ou administrativo e solicitar materiais de consumo ao almoxarifado são tarefas rotineiras 
aos servidores da JFPR. Todos sabem que basta colocar no malote que os processos chegam certamente às unidades arquivísticas, mas 
poucos sabem onde se localizam os arquivos da Seção Judiciária. Da mesma forma, a maioria dos servidores tem acesso ao 
'almoxarifado virtual', sistema GEAFIN para solicitação de materiais de consumo, porém muitos desconhecem onde ficam armazenados 
fisicamente esses itens.

Tão longe mas ao mesmo tempo tão perto - no bairro Boqueirão localizam-se os arquivos judicial e administrativo e a seção de 
almoxarifado da Seção Judiciária do Paraná. Como não atendem ao público externo, apenas demandas internas, tais unidades não 
apresentam muita visibilidade, sendo pouco conhecidas inclusive pelo público interno da JFPR.

Que tal conhecermos um pouco mais sobre o trabalho dessas seções que tanto facilitam as atividades das Varas e Núcleos da JFPR? 

Sede Boqueirão da Justiça Federal em Curitiba
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O magistrado despacha determinando: "arquivem-se 
estes autos." Verificadas as pendências e feitas as baixas 
necessárias, o processo físico é encaminhado ao 
arquivo. Com o encerramento do trâmite processual, à 
primeira vista, parece que não há mais providências a 
tomar. Mas é aí que começa o trabalho dos servidores e 
estagiários dos arquivos da Seção Judiciária do Paraná, 
responsáveis pela gestão documental.

Os arquivos judicial e administrativo da Seção Judiciária 
do Paraná foram inaugurados no dia 17/06/2005 pelo 
então Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, Desembargador Federal Vladimir Passos de 
Freitas e pelo então Diretor do Foro da SJPR, Juiz Federal 
Nicolau Konkel Junior.
 
Seguindo o Programa de Gestão Documental da Justiça 
Federal, consolidado pela Resolução n. 023/2008 do 
Conselho da Justiça Federal, assegura-se a gestão 
integral, a proteção, a destinação, a guarda, a 
preservação e o acesso aos documentos institucionais, 
produzidos no exercício de atribuições jurisdicionais e 
administrativas.

A atual equipe do arquivo judicial é formada pelos 
servidores Julio Alves Mineiro (Supervisor) e Nanci de 
Fatima Cardoso, pelos estagiários Gabriel Drozino, 
Felipe Augusto Hofler e Lucas Borges de Souza e pelo 

Arquivos judicial e administrativoArquivos judicial e administrativo

menor aprendiz Marcio Santos Moreira. ao Arquivo 
administrativo trabalham o servidor Fabio Renato 
Moreira Braga (Supervisor) e o estagiário Eduardo 
Machado Adao.

O acervo do arquivo judicial conta com 
aproximadamente 439.612 autos processuais físicos. Já 
o arquivo administrativo abriga cerca de 140.000 
autos de processos administrativos, além de 
documentos, acondicionados em 3500 caixas, em 
média.

Diante da enorme quantidade de processos, localizar 
determinado volume requer um eficiente método de 
organização e sistematização. Os autos são 
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armazenados em caixas numeradas, contendo 
descrição da classe processual e o ano. Para 
encontrar um processo específico, pesquisa-se seu 
número no sistema informatizado de gestão de 
documentos, que informa o número da caixa onde os 
autos se encontram guardados fisicamente. 

Serviço é o que não falta aos servidores e estagiários 
das unidades arquivísticas da SJPR. Atualmente o 
pessoal do arquivo judicial está empenhado em duas 
grandes tarefas: colocar códigos de barras nas caixas 
de processos, para facilitar a localização dos volumes 
e o inventário do acervo, e reorganizar 36.000 caixas 
de processos. O Supervisor do arquivo judicial Julio 
Alves Mineiro informou que 10.000 caixas já foram 
revisadas pela equipe.

A implantação do processo eletrônico na SJPR 
(sistema E-Proc V2) representa um avanço em vários 
aspectos, não apenas em relação à celeridade 
processual e ao impacto ambiental, mas também em 
termos de gestão documental. Para se ter idéia, o 
arquivo armazena os diversos volumes de um único 
processo criminal em 44 caixas, ocupando um 
espaço físico considerável. Com o processo 
eletrônico, todas essas caixas e volumes são 
eliminados, sendo as informações encontradas no 
espaço virtual. 



Quanto à estrutura física, o prédio dos arquivos 
possui dois andares. No térreo as caixas são 
dispostas em estantes com 9 prateleiras, a fim 
de otimizar o espaço. No mezanino, por 
questões de limite de peso de até 650 kg por 
metro quadrado, são utilizadas  estantes com 7 
prateleiras.

Tal restrição de peso deve-se a um problema 
estrutural que houve na edificação em 2012. Na 
ocasião, como havia perigo de desabamento, foi 
preciso esvaziar o mezanino, deslocando 
temporariamente as caixas em outro local. O 
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defeito foi equacionado mediante obra de reforço das 
vigas, garantindo a segurança das pessoas que 
trabalham no prédio e a preservação do acervo 
documental.

Atualmente no mezanino estão armazenados anexos 
de processos eletrônicos, autos de processos 
administrativos, históricos (anteriores a 1973), de 
guarda amostral e de guarda permanente, além dos 
livros de registro de sentença das Subseções 
Judiciárias de Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina e 
Maringá.

Segundo a Diretora do Núcleo de Documentação 
Mônica Lopes Simião, "os livros de registro de 
sentença estão sendo digitalizados, microfilmados - a 
fim de preservar seus conteúdos - e serão 
posteriormente incluídos em edital de eliminação. A 
Seção Judiciária do Paraná será a primeira do Brasil a 
eliminar livros de registro de sentença." Essa ação 
inovadora revela o pioneirismo da Seccional em 
termos de gestão documental.

Como o acervo dos arquivos não pode crescer 
indefinidamente, por questões ambientais e de 
espaço físico, são observados o Plano de Classificação 
e Tabela de Temporalidade da Documentação 
Administrativa da Justiça Federal (PCTT) e a Tabela de 
Temporalidade das Ações Transitadas em Julgado da 
Justiça Federal, para fins de eliminação de 
documentos institucionais.

A SJPR realiza em média dois desfazimentos por 
ano, sempre precedidos de publicação de edital 
de eliminação, consignando prazo para as partes 
interessadas requererem a guarda particular 
antes da efetiva eliminação dos processos ou 
documentos. 

Em janeiro, o Núcleo de Documentação da JFPR 
lançou o primeiro edital de eliminação de autos 
de processos judiciais findos do ano de 2014, 
para fins de desfazimento de 60.364 autos 
processuais.

A eliminação de documentos institucionais é 
realizada mediante critérios de responsabilidade 
social e preservação ambiental. O material 
descartado é reciclado, beneficiando programas 
sociais de entidades sem fins lucrativos.



Canetas, papel A4, cola em bastão. Este poderia ser mais um entre tantos pedidos de material de consumo que os 
servidores da Justiça Federal de todo o Paraná realizam diariamente pelo sistema. Alguns dias depois o material 
requerido aparece na Seção que o solicitou. Mágica? Não. É o resultado do trabalho da pequena mas eficiente e 
integrada equipe da seção de almoxarifado, composta pelos servidores Osvaldo Haruo Takeya (Supervisor desde 
2001), Elias Caetano e Luiz Skau, que trabalham na seção desde 1995 e 2002, respectivamente. 

A seção de almoxarifado, subordinada ao Núcleo de Apoio Administrativo e localizada no bairro Boqueirão em um 
barracão de aproximadamente 700 m², é responsável por gerir o suprimento de materiais de consumo necessários 
às atividades internas da Seção Judiciária, zelando pela sua guarda, conservação e segurança, e programando as 
aquisições a fim de evitar desabastecimento das unidades atendidas. 

A Instrução Normativa n. 40-A-03, de 08 de abril de 2003, do Tribunal Regional da 4ª Região, que regulamenta a 
gestão de materiais, estabelece os procedimentos e critérios para seu recebimento, armazenagem e distribuição.

E como funciona o fluxo de materiais de consumo? De modo simplificado, as unidades administrativas e judiciárias 
requerem os materiais de que precisam pelo sistema GEAFIN, o almoxarifado recebe esses pedidos, verifica sua 
disponibilidade em estoque e a efetiva necessidade da unidade requisitante - primando sempre pela 
economicidade e racionalidade, - realiza a separação dos materiais solicitados, embala-os para envio e faz a 
remessa, registrando tudo no sistema e expedindo as respectivas notas de fornecimento de material.

A fim de otimizar as atividades, a equipe do almoxarifado atualmente atende os pedidos da Subseção Judiciária de 
Curitiba às segundas, terças (sede Ahú) e quartas-feiras (sede Bagé), sendo as solicitações das Subseções do interior 
e litoral atendidas às quintas e sextas-feiras, por malote. Na capital, muitos dos pedidos de material são entregues 
pessoalmente pelo servidor Luiz Skau.

AlmoxarifadoAlmoxarifado
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Para que os materiais possam ser facilmente encontrados e selecionados no 
barracão, existem critérios para fins de armazenagem. Deve haver um local 
adequado para cada material e a utilização do espaço deve ser maximizada. Os 
materiais que possuem grande movimentação devem ser estocados em lugar de 
fácil acesso e próximo das áreas de expedição. Os materiais estocados a mais 
tempo devem ser fornecidos em primeiro lugar, a fim de evitar o envelhecimento 
do estoque.

Também há normas de segurança a serem observadas. As instalações elétricas 
devem ser mantidas em bom estado de conservação e o almoxarifado deve ter 
dispositivo automático de proteção contra fogo, além de extintores de incêndio. 
O posicionamento dos materiais não deve prejudicar o trânsito pelas saídas de 
emergência e o acesso aos extintores de incêndio. Os materiais pesados ou 
volumosos devem ser estocados nas partes inferiores das estantes ou nos 
estrados, eliminando-se os riscos de acidentes ou avarias. Os materiais devem ser 
resguardados a fim de evitar o furto ou roubo, e protegidos contra a ação dos 
perigos mecânicos e das ameaças climáticas, bem como animais daninhos. Os 
materiais não devem ser estocados em contato direto com o piso, utilizando-se 
corretamente os acessórios de estocagem para protegê-los (pallets e estrados). 
Devem ser observadas as normas técnicas dos fabricantes quanto ao 
empilhamento de caixas.

Além de zelar pelo atendimento de todas essas normas, os servidores da seção 
de almoxarifado realizam outros serviços, tais como receber fisicamente os 
materiais entregues pelos fornecedores e aceitá-los, se em conformidade com as 
especificações contratadas, manter controles que eliminem desperdícios com 
obsolescência e/ou inutilização de materiais por perda de validade, promover a 
especificação, codificação e padronização do material de consumo e manter o 
controle físico-financeiro do material comprado, distribuído e em estoque.
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Ingredientes - para 7 pessoas

- 2 a 3 xícaras de arroz basmati;
- 2 canelas em pau;
- 2 cravos;
- Cardamomo em pó (bem pouco);
- Hortelã fresca (pouca);
- Castanhas e amêndoas cortadas (um prato de 
sopa);
- 5 cebolas cortadas em fatias finas;
- uvas passas a gosto; 
- óleo e sal.

O que tem de bom

ARROZ À MODA INDIANA

O que tem de bom

Modo de preparo

Cozinhar o arroz basmati no dia anterior, sem 
cebola e alho. No dia de servir o prato, colocar 
bastante óleo numa frigideira e fritar as 
cebolas, cortadas em fatias finas, em fogo 
baixo até que fiquem bem douradas. Numa 
panela separada, aquecer o óleo e fritar a canela 
em pau, o cravo, o cardamomo em pó, a hortelã, 
as castanhas e as amêndoas, rapidamente e em 
fogo alto, para não amolecer os ingredientes. Por 
fim, junta o arroz cozido, as uvas passas e a cebola 
frita. Ajustar o sal. Opcional: salpicar um pouco de 
cor vermelha. Prato que combina muito bem 
com um frango assado.
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Como comecei a cozinhar

Na realidade, ainda sou iniciante! Sempre via minha 
mãe, tias e vós fazendo pratos muito bons (todas 
descendentes de alemães e russos) e comecei a ter 
curiosidade e passei a anotar as receitas. Anotava 
inclusive o "passar o arroz rapidamente na água", o 
"escolher o feijão" e coisas mais simples. Em 2012 fiz meu 
primeiro curso de 21h no SENAC e, depois de saber que 
era bom e barato, fiz outro curso ano passado, de carnes, 
aves e peixes.

Rafael Quadros
Servidor da Direção do Foro



A partir desta edição, vamos trazer dicas, curiosidades da nossa 
língua. Os itens são originários do Livro "Nossa Língua, Nossa 
Pátria", da Editora Íthala, escrito por Albino de Brito Freire, 
membro da Academia Paranaense de Letras e magistrado, e 
pelo professor e também membro da Academia Paranaense de 
Letras, Leopoldo Sherner, falecido em 2011.

Supremo Tribunal Federal abre processo contra José Ignácio... É assim que temos 
lido aqui e acolá, em jornais de grande circulação no País. Que coisa mais feia! É 
preciso ter mais cuidado com o idioma pátrio! Principalmente quando se trata de 
linguagem forense, expressões técnico-jurídicas, como no tcaso referido. O 
certo é: recebe denúncia, em vez de abre processo. Às vezes, lê-se também em 
jornais: Supremo Tribunal de Justiça em vez de Superior Tribunal de Justiça.
Esclareça-se: STJ é a sigla de Superior Tribunal de Justiça. STF é a sigla de Supremo 
Tribunal Federal.

(A utilização deste material foi devidamente autorizada pelo autor).

Como falamos e como escrevemos?

Supremo Tribunal Federal abre processo contra José Ignácio
lido aqui e acolá, em jornais de grande circulação no País. Que coisa mais feia! É 
Supremo Tribunal Federal abre processo contra José Ignácio
lido aqui e acolá, em jornais de grande circulação no País. Que coisa mais feia! É 
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Espaço do servidor

Videoconferências - a inovação da vez
Quando a Justiça Federal começou a se mobilizar com o intuito de implementar uma 
nova tecnologia atinente às audiências por videoconferências, certamente já se 
previa que um futuro cada vez mais crescente se avizinhava, indiscutivelmente sem 
retorno. Era o nascedouro de uma nova etapa para a Instituição, já tão acostumada a 
ser pioneira e vanguardista.

Coube ao nosso TRF4 sinalizar a concepção dessa nova perspectiva, num primeiro 
momento possibilitando que as sustentações orais dos advogados, presentes em 
Curitiba, pudessem ser feitas via conexão por vídeo com Porto Alegre. As reuniões 
administrativas entre servidores ou entre Magistrados também passaram a ocorrer 
por meio dessa modalidade.

Da mesma forma, naqueles casos em que Curitiba fosse Juízo Ativo, pôs-se em 
prática a realização de audiências criminais por videoconferência (pelas salas de 
audiências das Varas Criminais de Curitiba). Em meados de novembro de 2012, a 
oitiva de testemunhas ou o interrogatório de réus, por esse modal, naqueles casos 
em que Curitiba fosse o Juízo Passivo, tornou-se possível também.

Isso representou uma escalada evolutiva em diversos aspectos, como a 
desnecessidade de locomoção dos depoentes para o Juízo originário dos autos, o 
aspecto de segurança no que tange à escolta dos presos, a questão da maior 
celeridade no agendamento das audiências, com ganho em termos de economia 
processual, além da interação direta entre o Magistrado e a pessoa a ser ouvida, com 
ganhos em termos da clássica imediação.

Antes dessa inovação, um Juízo deprecava a oitiva de um depoente para que esta 
ocorresse em outra cidade, um Juiz estranho ao processo colhia o respectivo 
depoimento, e um termo escrito era encaminhado de volta ao Juízo originário para 
que o Magistrado deste recebesse as impressões obtidas por um colega. Sem 
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sombra de dúvida, poder ser ouvido pelo Juiz do próprio processo é um ganho 
inenarrável para as partes, para o processo e para a sociedade como um todo, que 
recebe uma prestação jurisdicional em que se oportunizou maior proximidade com 
as impressões sobre os fatos.

Por essas e por outras, uma vez mais esse órgão da Administração Pública está dando 
um passo bastante relevante em relação ao futuro, conseguindo focar-se no plano 
em que as inovações se encontram, para conceder aos jurisdicionados e cidadãos em 
geral a qualidade que a sociedade cada vez mais exige em termos de prestação de 
serviços, notadamente uma marca que a Justiça Federal tem conseguido deixar no 
dia-a-dia de seus afazeres, mantendo um prestígio baseado na sua diferenciada 
atuação.

Márcio Aurélio Landoski
Servidor do Núcleo de Apoio Judiciário
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