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Mutirão obtém mais de 65% de acordos

O mutirão de audiências de
conciliação promovido pelo 2º Juizado
Especial Federal nesta segunda-feira,
2 de junho obteve 89 acordos nas 135
audiências realizadas, ou seja: mais de
65% de acordos. Além da Juíza
Federal do 2º Jef, Cristiane Conde
Chmatalik - magistrada que atuou nas
audiências - cerca de 32 pessoas
trabalharam diretamente no evento,
dentre servidores, estagiários,
advogados e prepostos. Os processos
versavam sobre casos em que a parte

autora alegava não ter sido aplicado o
índice correto de correção monetária
às poupanças nas datas de junho de
1987 e janeiro de 1989, o que teria se
dado em razão do advento de diversos
planos econômicos.

Na próxima segunda-feira,
dia 9, será a vez do 1º Juizado
Especial Federal realizar o seu
mutirão. Cerca de 150 audiências
deverão ocorrer entre 9 e 17 horas,
no auditório da Justiça Federal, na
Cidade Alta, em Vitória. A lista de

Acesso à Justiça e inclusão
social são tema de seminário

Durante o seminário, a Justiça Federal lançará o
Boletim da Turma Recursal - informativo trimestral

que tem como objetivos contribuir para o Projeto Memória da Justiça Federal
e dar transparência as ações da Turma Recursal do Espírito Santo, registrando
e divulgando suas principais decisões. “É importante dar visibilidade a essa
experiência, conquistando legitimidade perante a sociedade e promovendo a
integração com os usuários do Poder Judiciário”, declara o juiz federal Vladimir
Santos Vitovsky, presidente da TR/ES e coordenador do Boletim. Turma
Recursal é um colegiado formado por juízes federais, com competência para
julgar os recursos oriundos dos Juizados Especiais Federais Cíveis e Criminais.

A Turma Recursal da Justiça
Federal do Espírito Santo convida para
o seminário“O Acesso à Justiça
Federal e a Importância dos Juizados
Especiais Federais no Processo de
Inclusão Social”, a ser realizado na
próxima terça-feira, dia 10, às 17
horas, no auditório da JF/ES, na
Cidade Alta, em Vitória.

Direcionado a magistrados,
procuradores, advogados, operadores

do Direito, servidores, estudantes e
quaisquer outros interessados, o
evento é gratuito e dá direito a
certificado.

Magistrados federais devem se
inscrever pelo módulo do Curso de
Aperfeiçoamento e Especialização de
Magistrados (Cae) na internet. Outros
interessados podem efetuar suas
inscrições pelo telefone (27) 3183-5187
ou e-mail nucleoemarf.es@jfes.jus.br.

BOLETIM

Prova sábado

A prova escrita do processo
seletivo para preenchimento de
vagas de estágio de Direito nos
Juizados Especiais Federais e
na Turma Recursal será realizada
neste sábado, 7 de junho, das 8h30
às 12h30, no auditório do edifício
sede da Justiça Federal (Rua São
Francisco, 52, Cidade Alta, Vitória).

Videoconferência

“Justiça Federal e os Tri-
bunais de Contas” - 06 de junho,
das 9 às 17h30, auditório da Justiça
Federal (Cidade Alta). Público-alvo:
Magistrados Federais, Procurado-
res, Operadores do Direito, Servi-
dores do Poder Judiciário, Advoga-
dos, Estudantes de Direito e demais
interessados. Inscrições: magis-
trados federais, pelo módulo do Cae
na internet, e demais interessados,
pelo telefone (27) 3183-5187 ou
e-mail nucleoemarf.es@jfes.jus.br.

processos, com os nomes dos
respectivos autores, pode ser
consultada na página da JF/ES na
internet (www.jfes.jus.br).


