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77,5% de conciliações no mutirão do 1º Jef
O 1º Juizado Especial Federal tem motivo pra

comemorar: o mutirão promovido segunda-feira obteve
77,5% de conciliações. Foram 107 acordos num total de
138 audiências realizadas. O valor global dos acordos ficou
em R$ 293.721,68.

O Juiz Federal Substituto Leonardo Marques Lessa,
em exercício da titularidade do 1º Jef na data do mutirão de
conciliação, foi o magistrado que atuou nos processos.
Também participaram diretamente do evento 12 servidores
do juizado, além de representantes da Caixa Econômica
Federal.

A Diretora de Secretaria do 1º Juizado, Larissa Rocha
Santos, agradece a todas as pessoas que, de alguma forma,
participaram do mutirão de conciliação, especialmente à
CEF, às partes e aos advogados que compareceram ao

evento, “com espírito voltado à busca de uma
solução pacífica e célere dos conflitos, em
consonância com os princípios que informam o
procedimento dos Juizados Especiais Federais, o que foi
determinante para que alcançássemos esse resultado”.

Em apenas
um dia,

foram
realizadas

138 audiên-
cias.

Magistrado do ES é o
novo presidente da Ajufe

O juiz federal Fernando César Baptista de
Mattos, titular da 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de
Vitória, tomou posse nesta quarta-feira, 11, como presidente
da Associação dos Juízes Federais – Ajufe, em Brasília/
DF. A solenidade foi realizada no Centro de Convenções
do Complexo Brasil XXI. Fernando Mattos venceu a eleição
no dia 18 de abril e terá um mandato de dois anos à frente
da entidade. Antes de assumir a presidência da Associação,
o magistrado foi Vice-Presidente da Ajufe na 2ª Região, no
biênio 2006-2008.  Ele é casado com a também juíza federal
Eloá Alves Ferreira de Mattos, titular da 6ª Vara Federal
Cível de Vitória e atual Diretora do Foro da Seção Judiciária
do Espírito Santo.

O Núcleo da Escola de Magistratura Regional Federal
da 2ª Região no Espírito Santo realizará mais um processo
seletivo para estagiários na Justiça Federal capixaba. O
concurso se destina ao preenchimento de 23 vagas para
estágio nas Varas Federais localizadas em Vitória/ES e para
outras vagas que surgirem dentro do prazo de validade do
edital. Inscrições até 24 de junho pelo e-mail
sedre@jfes.jus.br (obrigatório constar como assunto:
“Inscrição EMARF”) ou nas coordenações de estágio das
faculdades conveniadas (Ufes, FVD, Unesc, Cesv e UVV).
O formulário para inscrição e o edital do concurso estão
disponíveis na página da Justiça Federal na internet
(www.jfes.jus.br).

23 vagas para estágio de
Direito na JFES

Anote aí: “Ciclo de Debates - 4º Encontro: Compensação Tributária”,  dia 19, das 9h30 às
12h30, e “Fórum Lógica e Direito”, dia 20, das 14 às 18h. Ambos serão transmitidos por videoconferência
para o auditório da Justiça Federal do Espírito Santo.  As inscrições para magistrados federais devem ser feitas pelo
módulo do CAE na internet. Demais interessados podem se inscrever pelo telefone do Núcleo da Emarf (27) 3183-
5187 ou e-mail nucleoemarf.es@jfes.jus.br.

Duas novas videoconferências em junho


