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O diretor do foro da Justiça Federal
do Espírito Santo, juiz federal Ricarlos
Almagro Vitoriano Cunha, assinou, nesta
semana, convênio com o Instituto Vale do
Cricaré, mantenedor da Faculdade Vale
do Cricaré, para a criação, na faculdade,
“de um Núcleo de Atendimento ao
Jurisdicionado perante o Juizado Especial
Federal Cível e Criminal Adjunto da Vara
Federal de São Mateus”, o que permitirá
a prestação de “assistência jurídica
gratuita para os jurisdicionados que
pretendam ingressar com demandas nos
termos da Lei nº 10.259/01”.

Na prática, os cidadãos que
buscarem seus direitos através do Juizado

STJ - Justiça Federal entra na era virtual
em 02 de janeiro de 2010

JFES assina convênio com faculdade de São Mateus e
cria Núcleo de Atendimento do JEF naquele município

Especial Federal, que funciona adjunto à
Vara Federal daquele município e atende
a matérias cíveis e criminais, deverão
procurar o Núcleo de Prática Jurídica da
faculdade, onde será prestado o devido
atendimento. A faculdade será respon-
sável por entrar com o processo e
acompanhá-lo até o término de sua
tramitação. A assistência prestada, porém,
não se limita aos que estão ingressando
agora no Juizado Especial Federal. Pelo
convênio, os jurisdicionados que já
possuem processos no Juizado
também serão assistidos, gratui-
tamente, pelos alunos de Direito e
professores da faculdade.

De acordo com o coordenador do
curso de Direito da Faculdade Vale do
Cricaré, professor Samuel Davi Garcia
Mendonça, com a prestação desse
serviço, os alunos poderão “vincular o
conhecimento aprendido à prática real”.

O núcleo onde será realizado o
atendimento está localizado na Rua
Venezuela, nº 01, Bairro Universitário, São
Mateus, e funciona das 8 às 11 horas e
das 18h30min às 22h30min, de segunda a
sexta-feira. Não é necessário agen-
damento prévio para o atendimento. Mais
informações podem ser obtidas pelo
telefone 27-3763-3853, nos horários de
atendimento.

O ministro Cesar Asfor Rocha, presidente do Superior Tribunal
de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, anunciou que, a partir de 02
de janeiro de 2010, todas as varas federais e os Tribunais Regionais
Federais estarão com os processos totalmente virtualizados. Será o fim
do ultrapassado processo em papel, afirmou. O anúncio foi feito
durante o lançamento do projeto Transparência em Números, cujo foco
é a realidade da Justiça Federal brasileira. As ações de virtualização da
Justiça Federal, previamente discutidas com o presidente do Supremo
Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro
Gilmar Mendes, atende às diretrizes traçadas pelo CNJ, pois visa
prestigiar os princípios da transparência, da celeridade processual e da maior economia. O projeto de virtualização já está sendo
desenvolvido no âmbito do Conselho da Justiça Federal, que o coordena. Já recebeu a adesão e o empenho necessários de todos os
Tribunais Regionais Federais, pois respeitará às peculiaridades de cada região, mas mantendo a mesma unidade sistêmica e
aproveitando as melhores experiências e práticas de cada unidade. (Coordenadoria de Editoria e Imprensa / www.stj.jus.br)

                            - A Escola de Magistratura Federal da 2ª Região (Emarf) abriu inscrições para o Fórum
“Tribunais Internacionais da Haia: Diferenças, Semelhanças e Atualidade Jurídica”, que será realizado em 18 de agosto,
terça-feira, das 14 às 18 horas, como parte do Curso de Direito Internacional. O evento é aberto ao público e será
transmitido ao vivo, por videoconferência, para o auditório da Justiça Federal do Espírito Santo, em Vitória (Cidade
Alta). As inscrições para magistrados federais devem ser feitas pela internet, no www.trf2.gov.br/emarf. Servidores e
demais interessados podem se inscrever por e-mail (nucleoemarf.es@jfes.jus.br) ou telefone 27-3183-5187.
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