
ATA Nº TRF2-ATA-2021/00055

Ata da 3ª Reunião da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos - COCDH - criada pela

Portaria TRF2-PTP-2019/00725, de 18 de outubro de 2019, realizada em 9 de março de

2020, no Plenário do Eg. TRF2.

A finalidade da reunião era (1) articular as ações de cidadania com a capacitação dos servidores;

(2) estruturar as ações, projetos e programas de atuação para o ano de 2020; e (3) gravar o vídeo

informativo de apresentação da Comissão, roteirizado pelo servidor André Camodego para ser

exibido no Portal.

 

Presentes:

Servidor André Camodego

Servidora Cláudia Lúcia

Servidora Fernanda Morais

Servidora Maureen Porto

Servidora Moama Mahin

Servidor Renato Gadelha

Juíza Federal Aline Miranda

Juiz Federal Carlos Adriano

Juíza Federal Caroline Figueiredo

Juiz Federal Dario Machado

Juíza Federal Giovana Brantes

Juíza Federal Natália Tupper

Juíza Federal Rosângela

Juíza Federal Valéria Caldi

Juiz Federal Vladimir Vitovsky
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Justificadas as ausências dos demais integrantes.

 

Segue a síntese dos assuntos tratados e das deliberações tomadas:

(1) Articulação entre as ações de cidadania e a capacitação dos servidores:

O Juiz Federal Dario Machado pontuou a importância da realização de ações de capacitação e

desenvolvimento em Cidadania e Direitos Humanos, voltadas para os servidores, propondo, em

conjunto com as servidoras Cláudia Lúcia, Fernanda Morais, Maureen Porto e Moama Mahin, a

elaboração de um produto formal, que fosse atrativo aos servidores.

Maureen, Cláudia e Moama destacaram a importância de um programa de ano inteiro, abordando

de forma transversal a Comunicação Não-Violenta, através de um ciclo de palestras, para os

servidores em geral, e oficinas participativas, estas mais voltadas para os gestores (Chefes de

Gabinete e Assessores diretos), buscando a sensibilização e motivação, articulando com os

pilares da Justiça Restaurativa. Foi sugerida a realização de dois eventos por ano, um em

cada semestre, destacando-se a importância de envolver a alta administração do Eg. TRF2, e

convidar os Desembargadores Federais.

Fernanda sugeriu a realização de ações voltadas para a conscientização da importância do

depoimento especial de pessoas em situação de vulnerabilidade, em especial crianças e jovens,

nos termos da Res. 299/2017 do CNJ, a exemplo do que ocorre no TRF1. A Juíza Federal

Valéria Caldi destacou sua importância nas ações criminais envolvendo crimes cibernéticos, nas

ações do Tribunal do Júri, e nas ações cíveis, mormente as de sequestro internacional, no âmbito

da Convenção da Haia. Ficou decidido que, no âmbito da Comissão, as palestras e oficinas

poderiam abordar o tema, sensibilizando e conscientizando os participantes de sua importância.

Ficou deliberado que Maureen, Cláudia e Moama encaminhem até o dia 31/03 para o Juiz

Federal Dario Machado, e para a Comissão, um esboço do planejamento das ações de

capacitação e desenvolvimento em Cidadania e Direitos Humanos voltadas para servidores.

 

(2) Estruturação das ações, projetos e programas de atuação para o ano de 2020:

O Juiz Federal Vladimir Vitovsky convidou os integrantes para participarem da Ação de1.
Cidadania junto à Secretaria de Assistência Social do Município de Nova Iguaçu, no

dia 25 de março de 2020, no período das 10-12h. Informou que forma convidados por

email os 10 Juízes Federais (titulares e substitutos) da Subseção Judiciária de Nova

Iguaçu, além da Juíza Federal Márcia Nunes. Na ocasião será realizada uma oficina acerca

da Justiça Federal e dos principais direitos judicializados, bem como elaborada uma

agenda contendo o planejamento das futuras ações.

 

Foi noticiado o andamento das tratativas para atuação na CF Bibi Vogel e na EM Ceará e1.
junto à Fiocruz, destacando-se as dificuldades informadas pela articuladora comunitária

Lúcia Cabral.
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Tendo em vista as dificuldades de contato telefônico com o número 22933410, será feita1.
uma visita à Unidade de Reinserção Social Albergue Irmã Dulce, sito à Rua Visconde

de Jequitinhonha, 50 - Rio Comprido, bem como o envio de mensagem para o email

albergueirmadulce@hotmail.com , para analisar a possibilidade de realização de ações no

local e de convidar as abrigadas para visitarem a Justiça Federal.

 

A Juíza Federal Caroline forneceu os contatos do projeto social Cristolândia, a saber,1.
Fernando Brandão, cel. 21 987025071, email fmb@missoesnacionais.org.br .

 

O Juiz Federal Dr. Dario Machado noticiou o andamento das tratativas com1.
Trans+Respeito para agendar as ações, e que após o mês de abril terá maiores

informações.

 

A Juíza Federal Valéria Caldi informou que em conjunto com a Juíza Federal Ana Paula1.
irão agendar uma ação sobre Prevenção contra o Tráfico de Pessoas, a ser realizada no

Orfanato Santo Antônio, no Fonseca, em Niterói, que abriga meninas de 12 a 18 anos.

Destacou a importância da realização de tais ações no Abrigo, tendo em vista que após

completarem 18 anos, elas podem se tornar presas fáceis de aliciadores que promovem o

tráfico de pessoas. Assim que for definida a data e horário, entrarão em contato com os

integrantes da Comissão. Foi sugerido o contato com a Gráfica, na pessoa do servidor

Ricardo Horta (horta@trf2.jus.br), para eventual elaboração de material gráfico, caso

necessário.

 

Também destacou a importância da realização de ações de prevenção de Tráfico de1.
Pessoas nos aeroportos, através de banners, folders, painel eletrônico, tanto na área de

embarque quanto na área de emissão de passaporte. Para o desenvolvimento de tais ações,

entrará em contato com o Superintendente da Polícia Federal e DPF do Galeão, bem

como com o responsável pela administração do aeroporto. Igualmente, sugerido que fosse

contatado o Servidor Ricardo Horta (horta@trf2.jus.br), da Gráfica, para a elaboração do

material gráfico (banners, faixas, cartazes, folders, panfletos, adesivos etc.). A Juíza

Federal Aline Miranda sugeriu que o material gráfico também fosse colocado no banheiro

feminino.

 

A Juíza Federal Giovana Brantes apresentou sua proposta de realização de ações de1.
Prevenção de Estelionato Previdenciário, com o INSS e demais parceiros, no que foi

elogiada por todos, tendo em vista sua importância. Sugerido que fosse realizada uma

Ação de Prevenção de Estelionato Previdenciário junto à Secretaria de Assistência Social
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do Município de Nova Iguaçu, a ser planejada por ocasião da Oficina no dia 25/03.

Sugerido o contato com o Servidor Ricardo Horta (horta@trf2.jus.br ) para confecção do

material gráfico.

 

A Juíza Federal Natália Tupper informou que o Centro de Inteligência planeja visitar as1.
comunidades Indígena e Quilombola, localizadas no eixo Angra dos Reis-Paraty, nas

datas inicialmente previstas para os dias 14 e 15 de abril. Tendo em vista o Plano de Ação

da Meta 9 da Agenda da ONU, convidou a Comissão para participar da visita com o

objetivo de, após esta primeira aproximação, programar a realização de ações de cidadania

junto às comunidades Indígena e Quilombola do eixo Angra dos Reis-Paraty.

 

Informou o interesse da CEFET em realizar a mesma oficina sobre Incapacidade,1.
implementada em parceria com o PEP INSS no Foro da Justiça Federal de Campo

Grande.

 

Gravação do vídeo e Portal1.
Foi gravado o vídeo informativo de apresentação da Comissão, abordando os1.
respectivos temas, para ser exibido no Portal, de acordo com o Roteiro fornecido

por André Camodego, que segue em anexo.

 

Aprovada a sugestão de André Camodego da logomarca "TRF2 Social" para a COCDH.1.

 

Sugerido por André Camodego que, quando as ações já estiverem em andamento, sejam1.
os Desembargadores Federais informados e sensibilizados acerca da importância da

atuação da COCDH, através de uma visita a seus Gabinetes, bem como que haja uma

breve apresentação por ocasião de uma Sessão Plenária.

 

Será criado o ícone "Fale Conosco" no Portal da Cidadania, de modo a possibilitar a1.
existência de um canal junto à sociedade para sugestões e parcerias com entidades sociais,

bem como uma "Agenda" das ações.

 

Foram tomadas as seguintes deliberações:

(1) Maureen, Cláudia e Moama encaminharão até o dia 31/03 para o Juiz Federal Dario

Machado, e para a Comissão, um esboço de uma proposta de planejamento das ações de

capacitação e desenvolvimento em cidadania e Direitos Humanos, voltadas para servidores;
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(2) Realização de ações de Cidadania (Oficina com a Juíza Federal Márcia Nunes e o Juiz

Federal Vladimir Vitovsky) no dia 25/03 na Secretaria de Assistência Social de Nova Iguaçu,

no horário das 10h-12h, providenciando a logística de traslado para os juízes e servidores

participantes;

(3) Aguardar as tratativas do Juiz Federal Vladimir Vitovsky para atuação na CF Bibi Vogel e

na EM Ceará e junto à Fiocruz;

(4) Aguardar as tratativas do Juiz Federal Dr. Dario Machado para agendar ações em conjunto

com Trans+Respeito, após o mês de abril;

(4) Visitar a URS Irmã Dulce, situada à Rua Jequitinhonha 50, Rio Comprido, para analisar a

possibilidade de realização de ações no local e de convidar seus abrigados para visitarem a

Justiça Federal;

(5) Contatar Fernando Brandão do projeto Cristolândia para visita prévia objetivando a

realização de ações de cidadania;

(6) Aguardar comunicação da data da ação sobre Prevenção Contra o Tráfico de Pessoas no

Orfanato Santo Antônio, no Fonseca, em Niterói, a ser realizada pela Juíza Federal Ana Paula

e pela Juíza Federal Valéria Caldi;

(7) Aguardar contatos a serem feitos pela Juíza Federal Valéria Caldi com o Superintendente da

Polícia Federal e DPF do Galeão para realização de ações preventivas de Tráfico de Pessoas

nos aeroportos;

(8) Aguardar contatos da Juíza Federal Giovana Brantes com as INSS e demais parceiros para

realização de ações de Prevenção de Estelionato Previdenciário;

(9) Aguardar confirmação da Juíza Federal Natália Tupper para visita, em conjunto com Centro

de Inteligência, as comunidades Indígena e Quilombola, localizadas no eixo Angra dos Reis-

Paraty, prevista, inicialmente, para os dias 14 e 15 de abril, para programar a realização de

ações de cidadania;

(10) Aguardar contatos da Juíza Federal Natália Tupper com a CEFET e PEP INSS para

replicar a Oficina sobre incapacidade, realizada no Foro da Justiça Federal de Campo Grande.

 

Designada a próxima reunião para o dia 2 de junho de 2020, terça-feira às 14h, na sala de aulas

da EMARF ocasião em que (1) será feito um balanço dos Programas, Projetos e Planos de

Atuação realizados no primeiro semestre; (2) será feita a programação para o segundo semestre

de 2020.

 

Segue em anexo o Roteiro da Gravação da Apresentação da COCDH.
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Rio de Janeiro, 09 de março de 2020.

 

JOÃO BATISTA COELHO
Assistente IV

NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE
CONFLITOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 2ª REGIÃO

6

T
R

F
2
A

T
A

2
0
2
1
0
0
0
5
5
A

Assinado com senha por JOÃO BATISTA COELHO.
Documento Nº: 3105011-873 - consulta à autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3105011-873


