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Presidente Lula sanciona lei
que cria 230 varas federais

O presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva,
sancionou nesta terça-feira,
04/08, em solenidade realizada
no Centro Cultural Banco do
Brasil, em Brasília, a lei que
cria 230 varas da Justiça
Federal. Em seu discurso,
durante o ato, o presidente
da Associação dos Juízes
Federais do Brasil (Ajufe),
Fernando Mattos, enfatizou
que esse projeto é um antigo
anseio da magistratura federal e não
pode ser visto como um custo, mas
sim como um investimento na
melhoria do acesso à justiça, ou seja,
“a criação de 230 novas Varas
Federais é um investimento em
cidadania”, ressaltou Fernando
Mattos.

No mesmo tom do discurso
do presidente da Ajufe, o presidente
da República defendeu que a
criação de novas varas federais é
um investimento. “Estou certo de
que a criação dessas 230 varas e a
ampliação do número de juízes vão
imprimir maior agilidade e eficiência
aos julgamentos”. Além disso,
destacou o presidente Lula, “quanto
melhor funcionar o Estado, melhor
fica para todo o mundo”.

O presidente do STF e do
CNJ, Ministro Gilmar Mendes
reforçou a importância da sanção do
projeto, especialmente para atender
aos Juizados Especiais Federais e à
estruturação das Turmas Recursais.
Estiveram presentes à sanção da lei
que cria 230 novas varas federais o
presidente em exercício do STJ e do
CJF, Ministro Ari Pargendler, o

Ministro da Justiça, Tarso Genro, o
Advogado-Geral da União, José
Antonio Dias Toffoli, o secretário de
Reforma do Judiciário do Ministério
da Justiça, Rogério Favretto, o
Corregedor Nacional de Justiça,
Ministro Gilson Dipp, o Corregedor
Geral da Justiça Federal Ministro
Hamilton Carvalhido, os Presidentes
dos Tribunais Regionais Federais,
Desembargadores Federais Jirair
Aram Meguerian (1ª Região), Paulo
Cesar Espírito Santo (2ª Região),
Marli Marques Ferreira (3ª Região),
Vilson Darós (4ª Região) e Luiz
Alberto Gurgel (5ª Região), o
Presidente do Conselho Federal da
OAB, Cezar Brito, os Deputados
Federais Flávio Dino, Antonio
Biscaia e Paes Landim, o Senador
Demóstenes Torres, diretores,
associados e delegados da Ajufe, e
presidentes da Ajufer, Moacir
Ferreira Ramos, Ajufemg, Ivanir
Cesar Ireno, da Ajufergs, Gabriel
Wedy e Ajufesp, Ricardo
Nascimento. (www.ajufe.org.br)

Conforme o Art. 62, IV, da Lei nº
5.010/1966, é feriado na Justiça
Federal no dia 11 de agosto. Não
haverá, portanto, o expediente
nesta Seccional na próxima terça-
feira, tanto na capital quanto nas
Subseções do interior (Cachoeiro
de Itapemirim, Colatina, Linhares
e São Mateus). Na segunda-feira o
funcionamento será normal.

Terça (11) é
feriado na JF

A Justiça Federal do Espírito Santo
seleciona estagiários, estudantes de
graduação em Comunicação Social
(01 vaga) e Engenharia Civil (02
vagas). Somente poderão participar
da seleção estudantes das
instituições de ensino conveniadas
(UFES e UVV) e que estejam
cursando do 3º ao 7º período do
curso de Comunicação Social e do
5º ao 9º período de Engenharia
Civil. O estágio tem carga horária
de 4 horas diárias (20 horas
semanais) e bolsa-auxílio de
R$ 442,00, mais auxílio-transporte
de R$ 81,40.
Os interessados deverão enviar
e-mail, anexando currículo e cópia
do histórico escolar do curso
superior, com coeficiente de
rendimento, para:
. COMUNICAÇÃO SOCIAL -
secom@jfes.jus.br, até 21 de
agosto. Mais informações: 3183-
5109.
. ENGENHARIA CIVIL -
sedre@jfes.jus.br, até 14 de
agosto. Mais informações: 3183-
5047.
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Diante da necessidade de aprimorar o atendimento às partes e de otimizar os trabalhos desenvolvidos pela
Seção de Distribuição dos Juizados Especiais Federais e Execução Fiscal (Sedijef), o diretor do foro da Seção Judiciária
do Espírito Santo, juiz federal Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha, decidiu, por meio da Portaria nº 37 de 8 de julho de
2009, promover alterações no Regulamento da Tramitação dos Autos Eletrônicos no âmbito da Seccional, publicado
em anexo à Portaria nº 022/2009-SJES/DF.

De acordo com a nova Portaria, o artigo 7º do regulamento determina que “decorrido o prazo de 15 dias, a
parte autora ou seu representante legal deverá proceder à retirada das peças para guarda até o trânsito em
julgado da sentença e o arquivamento definitivo do processo”.

Outra modificação estabelecida pelo juiz foi a supressão do Anexo III do Regulamento, que estabelece o
modelo de “Termo de Notificação”. A notificação às partes passará a ser feita genericamente por meio de publicações
(para advogados e público interno) e nos átrios dos prédios (para o restante do público).

Alterado regulamento da tramitação dos autos eletrônicos

O presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF) e do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), ministro
Gilmar Mendes, visitou no dia 24 de
julho as instalações da Seção Judiciária
do Espírito Santo, em Vitória.

O ministro chegou à sede da
JFES, na Cidade Alta, às 10h30,
acompanhado de comitiva do CNJ e do
presidente em exercício do Tribunal de
Justiça do Espírito Santo, desem-
bargador Álvaro Manoel Rosindo
Bourguignon. Os visitantes foram
recebidos pelo diretor do foro, juiz
federal Ricarlos Almagro Vitoriano
Cunha; pelo vice-diretor, juiz federal
Alexandre Miguel; entre outros
magistrados federais.

O primeiro local visitado foi o
auditório da Seccional, no sétimo andar
do prédio. Em seguida, desceram ao 5º
andar, para que o ministro pudesse

Presidente do STF visita instalações da JFES
conhecer de perto uma das varas
federais de Vitória, nesse caso a
2ª Vara Federal Cível (foto). Lá
permaneceram por cerca de 20
minutos, trocando informações
sobre a realidade do CNJ e da
Justiça Federal no Estado.

Encerrada a visita à 2ª VF-
Cível, visitantes e anfitriões
foram até o edifício Jerônimo
Monteiro e, depois, seguiram para
a obra da sede definitiva da JFES,
na Ilha de Santa Maria. A comi-
tiva visitou os dois primeiros
andares do prédio e também o escritório
do diretor do Núcleo de Obras e
Manutenção, Carlos Chaves Damásio,
que conversou com o ministro sobre a
situação atual da obra e apresentou a
maquete eletrônica que mostra como
ficará o prédio depois de pronto.

Pouco antes do meio-dia,  o

presidente do CNJ partiu para um
almoço com o governador Paulo
Hartung e mais tarde, às 16 horas,
dirigiu-se ao Plenário do TJES, para a
cerimônia de encerramento das
atividades do Conselho no Estado.

O presidente do Tribunal Regional Federal da
2ª Região, desembargador federal Paulo Espírito
Santo, ratificou as Portarias nºs 41/2009 e 43/2009, da
Direção do Foro da Justiça Federal do Espírito Santo,
que suspenderam os prazos processuais na Seccional
entre os dias 17 e 22 de julho de 2009, “em razão das
falhas verificadas no Sistema de Consulta Processual
APOLO”.

A Portaria nº 736, da Presidência do TRF2,
editada em 28 de julho de 2009, foi publicada em
04 de agosto, no Diário da Justiça.

TRF2 ratifica portarias que
suspenderam prazo entre 17 e 22/07

A Justiça Federal do Espírito Santo (JFES) firmou
em 29 de julho novo termo de compromisso com a
Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de
Vitória (Ascamare).

A partir desse convênio, a associação receberá
da Seccional, durante seis meses, papéis usados, em
sua maioria, oriundos de processos e documentos
administrativos descartados dentro do programa de
Gestão Documental. O Decreto 5940 de 25 de outubro
de 2006, que prevê que a cada seis meses seja aberta
nova convocação.

JFES assina novo termo de
compromisso para doação de papéis

 Ministro Gilmar Mendes e

magistrados, na 2ª VF-Cível


