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STF e CNJ lançam campanha para incentivar
a reinserção de presos na sociedade

Começou no dia 29/12 a
campanha institucional do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) e  do Supremo
Tribunal Federal (STF) destinada a
sensibilizar a população para a
necessidade de recolocação, no mercado
de trabalho e na sociedade, dos presos
libertados após o cumprimento de penas.
A campanha de utilidade pública faz parte
do projeto “Começar de Novo”  e será
veiculada gratuitamente em emissoras de
rádio e televisão. As emissoras
interessadas em apoiar o projeto
poderão fazer download  dos arquivos
em áudio e vídeo na página principal
do portal do CNJ (www.cnj.jus.br).

Uma das prioridades do presidente
do STF e do CNJ, ministro Gilmar
Mendes, o projeto “Começar de Novo”
reúne uma série de medidas para dar mais
efetividade às leis de execução penal e
mudar a realidade da situação prisional
no país. Entre as ações do programa,
estão os mutirões carcerários realizados
este ano no Maranhão, Piauí, Pará e Rio
de Janeiro. Juntos, os mutirões
resultaram na libertação de 1.004 presos,
o que corresponde a quase três presídios
de médio porte.

Segunda chance - A história
fictícia de Marcos que foi preso por furto
e pagou sua dívida com a sociedade após
6 anos na prisão é contada em uma das
gravações para emissoras de rádio.  A
mensagem termina com a frase: “Antes
de atirar a primeira pedra, é importante
saber que ele pagou sua pena e a única
coisa que ele quer é uma segunda
chance”. A campanha institucional será
veiculada durante 60 dias.

Em 2009, o CNJ vai incentivar
empresas a oferecer postos de trabalho
para presos egressos do sistema
penitenciário brasileiro. O Conselho
deverá sistematizar a disposição de vagas

e atuar em conjunto com as Varas de
Execução Penal de todo o país.

Capacitação - Entre os
convênios assinados no dia 16 último,
dentro do projeto “Começar de Novo”,
está a parceria entre o CNJ e o Serviço
Nacional da Indústria (Senai) para
proporcionar cursos de capacitação
profissional aos presos de todo o país.
Nesse dia, também foi aprovada pelo
plenário do Conselho a recomendação (nº
21) aos tribunais para que mobilizem
ações de recuperação social do preso, e
para a necessidade de medidas concretas

de capacitação profissional para os
egressos do sistema penal. Ainda prevê
o aproveitamento de mão-de-obra para
serviços de apoio administrativo no Poder
Judiciário, por meio de convênios com
as secretarias de Estado, responsáveis
pela administração carcerária. O Supremo
Tribunal Federal (STF) deu o exemplo,
ao realizar convênio com o Governo do
Distrito Federal (GDF) que pro-
porcionará, a partir do ano de 2009,
estágio a 40 presos libertados.
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JF promove XI Leilão Unificado

A Vara Federal de São
Mateus, norte do Estado,
abriu processo seletivo
para preencher três
vagas para cadastro de
reserva de estagiários da
Emarf. A jornada de
estágio será de 20 horas
semanais, no horário
entre 11h30 e 19h30,
observado o turno
escolar do estagiário.
O requisito para
participação no programa
é cursar, à época da
admissão, entre o 6º e o
9º períodos de Direito
em uma das faculdades
conveniadas (Unilinhares
e IVC). O estagiário terá
direito a uma bolsa
mensal de R$ 442,00.

A seleção será feita por
meio de uma prova
escrita, que conterá
cinco questões
discursivas, distribuídas
entre as disciplinas:
Direito Constitucional,
Processo Civil, Direito
Civil (Parte Geral, Direito
das Obrigações e Teoria
Geral dos Contratos),
Direito Penal (Parte
Geral) e Processo Penal.
As inscrições devem ser
realizadas de 26 a 30 de
janeiro, pelo e-mail
vfsmt@jfes.jus.br
(sendo obrigatório
constar como assunto:
“inscrição Emarf”) ou
nas coordenações de
estágio das faculdades
conveniadas.

O edital do concurso e a
ficha de inscrição você
encontra na página da
Justiça Federal na
internet
(www.jfes.jus.br).

A Justiça Federal do
Espírito Santo promoverá em
fevereiro seu XI Leilão
Unificado. No dia 04, às 13
horas, acontecerá a 1ª
Praça e, no dia 18, no mesmo horário, a 2ª Praça. Ambas serão realizadas no auditório
do edifício sede do órgão, na Rua São Francisco, 52, 7º andar, Cidade Alta.

Será uma boa oportunidade de adquirir bens de diversas naturezas por excelentes
preços.

Dentre os bens a serem leiloados estão: imóveis em diversos municípios, veículos,
equipamentos de informática, equipamentos industriais, blocos de granito, materiais de escritório
(mesas, cadeiras, armários etc.), aparelhos eletrodomésticos e eletroeletrônicos, além de
móveis domésticos.

Mais informações podem ser obtidas com os leiloeiros, pelos sites:
www.buaizleiloes.lel.br e www.leiloes-es.com.br, telefones: 27-3223 4933, 27- 3315 1479,
ou ainda por meio do Núcleo de Apoio Judiciário da JFES, (27) 3183 5073 ou (27) 3183 5162.

A Diretora do Foro da Justiça Federal do Espírito Santo, Juíza Federal Eloá Alves
Ferreira de Mattos, assinou nesta quinta-feira, 22, convênio com a Associação dos
Catadores de Material Reciclável (Ascamare), em Goiabeiras, Vitória. A partir desse
convênio, a associação receberá da JFES papéis usados, em sua maioria, oriundos de
processos e documentos administrativos descartados dentro do programa de Gestão
Documental. A Ascamare foi escolhida em convocação pública ocorrida no final do ano
passado, na qual concorreram outras duas associações.

A Justiça já separou para doação o equivalente a duas ou mais
kombis cheias de papéis, que serão entregues à associação para serem
picotados, prensados, aparados e vendidos para empresas de
reciclagem. Com essa iniciativa, a Seção Judiciária do Espírito Santo
ganha em liberação de espaço e contribui não só com a
preservação do meio ambiente, como também com a geração
de renda na Grande Vitória.

O Corregedor-Regional da Justiça Federal da 2ª Região, em exercício, Poul Erik
Dyrlund, por meio da Portaria Nº 013, de 12 de janeiro de 2009, aprovou o cronograma para
implantação do processo digital nos 1º e 2º Juizados Especiais de Vitória, apresentado pela
Direção do Foro da Seção Judiciária do Espírito Santo. O cronograma prevê o início da
implantação do processo para este mês, excluindo-se apenas a área previdenciária.
Esta deverá ser abrangida a partir de 13 de abril.

O Presidente do Tribunal Regional da 2ª Região, Desembargador Federal Joaquim
Antônio Castro Aguiar, por meio da Portaria Nº 70, de 21 de janeiro de 2009, prorrogou até
esta sexta-feira, 23 de janeiro, a suspensão do atendimento ao público e dos prazos
processuais na 6ª VF Cível de Vitória, conforme disposto no art. 7º da Resolução nº 26/
2008-PRES, de 11/12/2008. A publicação da Portaria, no Diário da Justiça, está prevista
para segunda-feira, 26.

JFES firma convênio para doação de material reciclável

Aprovado cronograma de implantação do processo digital
nos 1º e 2º Jefs

Prorrogada suspensão de prazos e atendimento ao
público na 6ª VF Cível

Vagas para
estágio na VF
de São MateusSerão leiloados imóveis, veículos, equipamentos de

informática, móveis, eletrodomésticos e até blocos
de granito


