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08 de setembro é feriado em Vitória

A Diretora do Foro da Seção Judiciária do Espírito
Santo, juíza federal Eloá Alves Ferreira de Mattos,
determinou, através da Portaria nº 042, de 04 de
setembro de 2008, a suspensão do expediente
nas Varas Federais, Juizados Especiais Federais,
Turma Recursal e seções administrativas da
Justiça Federal/ES localizadas na Cidade de
Vitória, no dia 08 de setembro do corrente ano,
por tratar-se de feriado religioso neste Município,
prorrogando-se até o primeiro dia útil subseqüente
os prazos que vencerem na referida data.

Telefones da Seção
Judiciária do RJ
Ao longo do mês de setembro, tendo em vista o
início da prestação do serviço de telefonia local
pela Embratel, os números de telefone da Sede e
das Subseções Judiciárias da SJ/Rio de Janeiro,
exceto Itaboraí, São Pedro da Aldeia e Três Rios,
serão modificados. Em breve serão divulgadas as
datas da mudança de numeração da Sede e de
cada Subseção. Confira os números abaixo:

Fonte: Acos/Intranet do TRF 2R.

Estágio 1
Estágio em Direito:
16 vagas
Seleção: 20 de setembro
Inscrições: gratuitas, pelo e-mail
sedre@jfes.jus.br (obrigatório constar
assunto: “inscrição Emarf”) ou nas
coordenações de estágio das faculdades
conveniadas (Ufes, UVV, FDV, Unesc e
Cesv/Pitágoras).  Acesse o site
www.jfes.jus.br e confira o formulário de
inscrição e o edital completo.
Local: Varas Federais de Vitória/ES.
Até o dia 09 de setembro.

Estágio 2
Estágio em Engenharia Elétrica
02 vagas
Admissão imediata.
Período da tarde.
Local: Vitória/ES.
Informações:
3183-5047 ou
sedre@jfes.jus.br
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Parque Moscoso, localizado na região central da capital capixaba.

Portaria prorroga para o primeiro dia útil subseqüente os prazos processuais que
vencerem naquela data

SEDE
Angra dos Reis
Barra do Piraí
Campos dos Goytacazes
Duque de Caxias
Itaperuna
Macaé
Magé
Niterói
Nova Friburgo
Nova Iguaçu
Petrópolis
Resende
São Gonçalo
São João de Meriti
Teresópolis

Volta Redonda

(21) 3218-8000
(24) 3421-3850
(24) 3211-3100
(22) 3054-3200
(21) 3218-5000
(22) 3221-3300
(22) 2123-3500
(21) 3218-6500
(21) 3218-6000
(22) 2102-3900
(21) 3218-5200
(24) 2103-3700
(24) 2108-3150
(21) 3218-6200
(21) 3218-5500
(21) 2152-3800

(24) 2107-3000
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Ao assumir presidências do STJ e do CJF,
Cesar Rocha defende maior eficiência da
Justiça
A racionalização das condutas, a modernização da gestão e o combate aos recursos
repetitivos são considerados prioridade na gestão do ministro Cesar Asfor Rocha
na Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).  Ao assumir o cargo na tarde
desta quarta-feira (3), Cesar Rocha, que também assumiu a Presidência do Conselho
da Justiça Federal (CJF), manifestou preocupação com as expectativas dos brasileiros
em relação à Justiça. Ele ressaltou que a Constituição Federal de 1988 ampliou o
acesso ao Judiciário, mas afirmou que a conclusão dos processos e a efetividade
das decisões são uma incógnita.

Cesar Rocha apresentou em seu discurso o desafio que terá a enfrentar: mais de
360 mil processos a serem julgados este ano pelo STJ e, nas Justiças dos estados,
cerca de 43 milhões de processos em andamento somente até junho. A estes
números somam-se 1,2 milhão de novas ações. “Ampliamos o acesso à Justiça, mas
pouco fizemos para alargar a sua saída. Sabemos quando a demanda começa,
todavia não sabemos quando o processo termina”, disse o presidente. Ele citou a
responsabilidade dos integrantes da Justiça de criar caminhos para que a conclusão dos processos se dê em
prazos mais curtos. “Em cada processo, hospeda-se uma vida!”, afirmou em discurso para duas mil pessoas.

O novo presidente do STJ também demonstrou preocupação com as turbulências que ameaçam a harmonia
entre os três Poderes da República. Em nome de todos os ministros do STJ, manifestou total e irrestrita
solidariedade ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, em razão de ter sido
vítima de escutas telefônicas ilegais. “Os fatos são públicos e, lamentavelmente, projetam sobre nós uma
sombra de preocupação e desconfiança”, afirmou o ministro.

O ministro Cesar Asfor Rocha substitui na Presidência do STJ o ministro aposentado Humberto Gomes de
Barros, a quem prestou uma homenagem especial em razão da longa amizade que mantêm. O novo presidente
afirmou que irá conduzir o Tribunal da Cidadania sempre orientado pelo conselho dos colegas, principalmente
dos mais experientes e ponderados. Considerou uma “grande sorte” poder contar com a experiência  do
ministro Ari Pargendler na vice-presidência do STJ, a quem classificou como um dos mais brilhantes magistrados
do país.

Em sua trajetória, Cesar Rocha exerceu várias funções estratégicas no Judiciário nacional: coordenador-
geral e vice-presidente do CJF, diretor do Centro de Estudos Judiciários do CJF, presidente da Turma Nacional
de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais (TNU), ministro do Tribunal Superior Eleitoral e
corregedor-geral Eleitoral, membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e corregedor nacional de Justiça,
além de vice-presidente do STJ.

A cerimônia de posse foi prestigiada pelos Chefes dos três Poderes, 12 governadores, senadores, deputados,
magistrados, representantes do Ministério Público e da sociedade civil. Estavam presentes o presidente da
República Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, os
presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, respectivamente deputado Arlindo Chinaglia e
senador Garibaldi Alves, além dos ministros do STF Marco Aurélio, Ellen Gracie, Ayres Britto, Eros Grau,
Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Carlos Alberto Menezes Direito. Do Poder Executivo, compareceram a
ministra-chefe do Gabinete Civil, Dilma Roussef, e o ministro da Justiça, Tarso Genro, além do governador do
Ceará, estado-natal do novo presidente, Cid Ferreira Gomes.

Fonte: www.stj.jus.br
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