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A Justiça Federal do Espírito Santo funcionará em regime de plantão no período
compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2009 a 06 de janeiro de 2010 (Lei
5.010/1966). Os processos judiciais em tramitação em todas as Varas e Juizados Especiais
Federais estarão suspensos no mesmo período, voltando a fluir normalmente no dia 7
subseqüente.

O funcionamento da Secretaria Administrativa, em expediente especial, das 13
às 18 horas (Portaria nº 865/DIRFO-RH, 03/12/2009), será relativo aos serviços
essenciais de expedição de certidões e para o encerramento da gestão orçamentária.

O plantão judicial para o mesmo período está disponível no site www.jfes.jus.br.

A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do
Espírito Santo terá nova composição a partir de janeiro de
2010.  Deixam o colegiado os juízes federais Cristiane Conde
Chmatalik, atual presidente e titular do 2º JEF, e Alexandre
Miguel, vice-diretor do foro e titular da 4ª VF-Cível.

Os juízes federais Osair Victor de Oliveira Júnior e Stelly
Gomes Leal Cruz Pacheco, titulares, respectivamente, da 1ª VF-
Cachoeiro de Itapemirm e da VF-São Mateus, passam a integrar,
como titulares, sem prejuízo da sua jurisdição, a TR/ES, no biênio
compreendido entre 07/01/2010 a 07/01/2012.

Presidente  - O novo presidente da TR/ES será o juiz
federal Rogério Moreira Alves, titular do 3º JEF, que
começou sua vida no serviço público como Atendente
Judiciário no TRT da 17ª Região e, em seguida, na JFES,
onde também exerceu o cargo de Analista Judiciário.  Foi
diretor de secretaria da 3ª Vara Federal ainda quando esta
tinha competência mista, entre junho/1998 e março/2001.
Tomou posse como juiz federal substituto na SJES em 22/03/

2001.  Foi promovido a titular em setembro/2005, ocasião
em que assumiu a VF-Linhares.  No início de 2006, foi
removido para o 3º JEF de Vitória.  Exerce o mandato de juiz
da TR/ES desde 13/12/2007.

No período de setembro a dezembro de 2009, a Turma
Recursal capixaba julgou 2.785 processos.  Fonte: Secretaria
da Turma Recursal/ES

JFES funcionará em regime de
plantão no Recesso Forense

Turma Recursal terá nova composição

O corregedor nacional de Justiça, ministro Gilson Dipp, foi homenageado no dia 09/12 pela Organização das Nações
Unidas (ONU). O representante do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Bo Mathiasen, entregou ao
ministro Dipp placa de destaque como personalidade do ano no combate à corrupção. A homenagem foi feita durante
solenidade realizada pela Controladoria Geral da União (CGU), em comemoração ao Dia Internacional contra a Corrupção.
O ministro se disse surpreso com o prêmio e afirmou que ele representava uma homenagem ao Judiciário brasileiro e ao
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). “Uma homenagem especial ao CNJ e ao ministro Gilmar Mendes porque se não fosse
a sua atuação firme nós não poderíamos ter feito nenhuma política pública de aprimoramento do Judiciário, em especial,
extirpando também dos seus quadros aqueles que não merecem estar prestando a jurisdição”, disse. Agência CNJ de Notícias

Turma Recursal do ES
Nova composição – a partir de 07/01/2010:
Rogério Moreira Alves – Presidente
José Eduardo do Nascimento
Osair Victor de Oliveira Júnior
Stelly Gomes Leal Cruz Pacheco

Suplentes:
Maria Cláudia de Garcia Paula Allemand
Enara de Oliveira Olímpio Ramos Pinto

Combate à corrupção: corregedor nacional de
Justiça é homenageado pela ONU
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11 de dezembro, no Centro Cultural Justiça Federal (CCJF), no centro do Rio de Janeiro, a
Associação dos Juízes Federais (Ajufe) lançou um manual que tira dúvidas dos cidadãos sobre
seus direitos previdenciários. Elaborada pela associação com o apoio do Conselho da Justiça
Federal e das Organizações Globo, a Cartilha de Direito Previdenciário deve ser distribuída em

comunidades carentes. O guia fala sobre quando e como requerer  benefícios como, por
exemplo, aposentadoria por invalidez, benefício assistencial, auxílio-doença, pensão por morte e

auxílio-reclusão. A publicação também explica os conceitos que norteiam as regras previdenciárias e a
hora de procurar a justiça para assegurar direitos. A cartilha de Direito Previdenciário também está disponível no site

da Ajufe: www.ajufe.org.br. Fonte: www.cnj.jus.br

Uma grande emoção marcou o
Culto Ecumênico de Ação de Graças
de 2009, organizado por servidores da
JFES e realizado na tarde de ontem (dia
17/12), no auditório desta seccional.
Durante o culto, houve a estreia do
Coral da Justiça Federal, composto
por cerca de 20 servidores das áreas
administrativa e judiciária e regido pela
maestrina Hellem Pimentel.

Ensaiada há apenas dois meses,
a apresentação do coral foi aplaudida
de pé e coroou o fim de ano da JFES,
transformando-se num grande
congraçamento, com muitos abraços e
sorrisos, entre plateia e seus
componentes.

Organizado pelos servidores
Fabíola Bortolozo do Carmo (1ª VF-
Criminal), Fabricio Vasconcelos Costa
(Sered/NTI), Isaías Luís de Souza
(Seseg/NOM), Maria Madalena
Marques (NSE), Sebastiana S.
Conceição de Oliveira (Secom), Simone
R. Cruz Teixeira (Secomp/NCO),
Terezinha Salézia (NSE) e Vera Ely
Massariol (NAJ), o culto de ação de
graças é realizado há 12 anos na Justiça
Federal.

Na abertura do culto ecumênico,
Fabricio Vasconcelos Costa destacou o
fato de a ação de graças ter como
objetivo “agradecer a Deus, pois é Ele
que nos dá vida, inteligência, capacidade

Cartilha de Direito Previdenciário é lançada no CCJF

Emoção marca culto ecumênico de ação de graças

para o trabalho e de exercer a nossa
função de ser humano no mundo”.

Em dueto, Fabíola e Hellem
cantaram “Obrigado”, de Leonardo
Gonçalves. Após a reflexão bíblica,
conduzida por Conceição, o coral entoou
‘Syahamba’, canto africano cuja
tradução é “caminhamos sob a luz do

Senhor”; ‘Oh, happy day!’ e ‘Um feliz
Natal’, na versão de Ivan Lins.

Os ensaios do coral são realizados
às quintas-feiras, às 18 horas, no auditório.
Para se inscrever, envie e-mail para
seprop@jfes.jus.br. O coral tem o apoio
da Associação dos Servidores da Justiça
Federal – Assejufes.

A Justiça Federal deseja a você, usuário, muita paz
neste Natal e um 2010 repleto de felicidades!


