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Últimas vagas para o seminário “Filosofia & Direito” 
Se você ainda não se inscreveu no 1º Seminário da Justiça Federal 

“Filosofia & Direito”, é bom correr. As vagas já estão se esgotando! 
O seminário será realizado nos dias 04, 21 e 26 de outubro, a partir das 

16h30, no auditório da JFES, na Cidade Alta, em Vitória, como parte das 
comemorações do ‘Mês do Servidor’.  Os palestrantes serão os renomados 
professores Fernando Rodrigues, da UFRJ, que falará sobre “Ética do Bem e 
Ética do Dever”; João Maurício Adeodato, da UFPE, que exporá o tema “Ética 
e Direito - Sobrecarga do Direito e da Magistratura na Sociedade 
Contemporânea”; Márcio Antônio de Paiva, que ministrará palestra sobre “Ética 
– Desafios Atuais”; e Aquiles Côrtes Guimarães, UFRJ, que tratará do tema 
“Fenomenologia, Direito e Técnica”. 

O primeiro dia do evento (04/10) também marcará o lançamento do livro 
“Poder Normativo da Administração Pública: Limites e Controle”, de autoria 
do diretor do foro da JFES, juiz federal Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha, que 
falará sobre o tema de sua obra na palestra “O Poder Normativo da 
Administração Pública”. 

As inscrições devem ser feitas pelo e-mail secom@jfes.jus.br, informando 
nome completo, telefone, profissão ou instituição de ensino (no caso de 
estudantes). A participação é gratuita e dará direito a certificado. 

“Igualdade e Políticas de Reconhecimento” 
em destaque na Emarf 

A Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região (Emarf) realizará no dia 01 de outubro, sexta-feira, no 
auditório do TRF2, das 9h às 18h, fórum com o objetivo de discutir o tema “Igualdade e  Políticas de Reconhecimento”. 
O seminário faz parte do Programa de Estudos Avançados - PEA, destinado à atualização doutrinária e jurisprudencial 
sobre matérias de interesse do mundo jurídico. 

Na parte da manhã, das 9 às 12h, será apresentada a palestra “Igualdade e novas perspectivas jurídicas”. Na 
ocasião,  o juiz federal na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, Roger Raupp Rios, a juíza federal na Seção 
Judiciária do Rio de  Janeiro, Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva, e o professor da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV-Rio), Guilherme Figueiredo Leite Gonçalves, abordarão a questão. 

Já na parte da tarde, às 14 às 18h, será a vez da palestra “Igualdade e desafios brasileiros”. O procurador 
regional  da República, Daniel Sarmento, a professora titular de Antropologia Cultural da UFRJ, Yvonne Maggie, e o 
gerente de projeto  da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Renato 
Ferreira, falarão sobre o  tema. 

O fórum será aberto ao público e contará com videoconferência para a Justiça Federal do Espírito 
Santo (Rua São Francisco, 52, Cidade Alta, Vitória). As  inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo módulo 
do CAE na internet, no caso de magistrados federais. Já servidores e demais interessados no Espírito Santo podem 
se inscrever pelo telefone (27) 3183-5187, ou pelo e-mail nucleoemarf.es@jfes.jus.br. 

O PEA, que integra o cronograma de 2010 do Curso de Aperfeiçoamento e Especialização (CAE) para 
magistrados federais  da 2ª Região, e que faz parte do Curso de Direito Constitucional (promovido pela Emarf e 
credenciado na Escola Nacional de  Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - Enfam), conta com o apoio do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, das Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, da Associação 
dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), e da Associação dos  Juízes Federais do Rio de Janeiro e Espírito Santo 
(Ajuferjes). www.trf2.jus.br e adaptações da Secom/ES 



Corregedor-regional da JF da 2ª Região participa de 
encontro do CNJ em Vitória 

O corregedor-regional da Justiça Federal da 2ª Região, desembargador federal Sérgio Schwaitzer, veio a Vitória 
quarta-feira, 22, para participar de reunião com a Comissão de Relacionamento Institucional e Comunicação do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). 

O encontro reuniu vários setores da Justiça dos Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo e teve como 
objetivo colher sugestões e eventuais demandas relativas às atividades do CNJ, além de proporcionar a troca de experiências 
entre os que atuam na Justiça para o aprimoramento contínuo da prestação jurisdicional. 

A Comissão de Relacionamento Institucional e Comunicação do CNJ é formada pelos conselheiros Milton Nobre 
(presidente), Nelson Tomaz Braga e Marcelo Rossi Nobre. Com informações da ASCOM-TJES 

JFES recebe mais uma turma do curso de Direito da UVV 
A Justiça Federal do Espírito Santo recebeu, na última 

sexta-feira, 17, a visita de alunos do 7º e do 8º períodos do 
curso de Direito da UVV. 

Acompanhados pela professora Lívia Cipriano Dal 
Piaz, do Núcleo de Prática Jurídica da faculdade, os 
estudantes foram recebidos no auditório do prédio sede 
do órgão, na Cidade Alta, pela supervisora de 
Comunicação Social da JFES, Ana Paola Dessaune 
Carlos Vidal, que falou sobre o histórico da Justiça 
Federal, sua estrutura, divisão das varas, especialização, 
juízes e números de processos. 

Em seguida, ainda no auditório, a servidora Silvana 
Lúcia Braselina Rodrigues, da Seção de Distribuição dos 
Juizados Especiais Federais e Execução Fiscal, explicou 
aos visitantes como o processo “entra” na Justiça Federal 
e mostrou a eles telas do processo eletrônico. Encerrando às 
explanações, o servidor José Pires de Oliveira Júnior, da 3ª 
Vara Federal Cível, falou sobre como é o trabalho no cartório 
e o que acontece com a petição depois de distribuída. 

Já bem informados sobre o funcionamento da Justiça, 
os futuros advogados foram conhecer o cartório da 3ª Vara 

Federal Cível e o gabinete do juiz federal Paulo Gonçalves 
de Oliveira, que responde pela titularidade da vara e 
recepcionou a turma. 

É a terceira vez que um grupo da UVV visita a Seccional. 

Petições intercorrentes serão protocoladas nos cartórios 
a partir de 4 de outubro 

A partir de 04 de outubro de 2010, o protocolo de petições de processos em 
andamento na capital, incluindo os embargos à execução, acontecerá somente nos 
cartórios das varas e juizados especiais. 

Tal determinação consta da Portaria nº 922, editada pelo diretor do foro da 
JFES, juiz federal Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha, no dia 14 de setembro de 2010. 

O recebimento de petições iniciais (excetuadas as relativas a ações criminais) e 
o protocolo integrado para as varas do interior e para o Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região, será feito na Seção de Protocolo Integrado e Certidões (Sepric), localizada no 
Edifício Sede da JFES, na Rua São Francisco, 52, Cidade Alta, Vitória. 

O recebimento das iniciais de ações criminais acontecerá na Seção de Distribuição 
Cível e Criminal (Sedic), localizada no Edifício Jerônimo Monteiro, na Av. Getúlio Vargas, 
595, Centro, Vitória. 

Atendimento 
Ainda de acordo com a Portaria nº 922, o atendimento ao público em geral fica 

mantido no horário das 12 às 17 horas.  Advogados e estagiários com inscrição na 
Ordem dos Advogados do Brasil, conforme determinação do Conselho Nacional de 
Justiça nos autos do Procedimento nº 2009.10.00.004187-5, serão atendidos das 12 às 
19 horas. Clique aqui para ler a Portaria. 

Apresentação 
no auditório 

Visita ao 
gabinete do 
magistrado 



Alterados ramais da 1ª da 4ª VFs Cíveis 
Confira os novos números: 

1ª Vara Federal Cível 
5011   Oficial de Gabinete do Juiz Titular da 1ª VF-Cível 
5012   Fax da 1ª VF-Cível 
5013   Diretor de Secretaria da 1ª  VF-Cível 
5014   Secretaria da 1ª VF-Cível 
5016   Secretaria da 1ª VF-Cível 
5019   Oficial de Gabinete do Juiz Substituto da 1ª VF-Cível 

  4ª Vara Federal Cível 
  5041   Oficial de Gabinete do Juiz Titular da 4ª VF-Cível 
  5042   Fax da 4ª VF-Cível 
  5043   Diretor de Secretaria da 4ª  VF-Cível 
  5044   Secretaria da 4ª VF-Cível 
  5046   Copa da 4ª VF-Cível 
  5049   Oficial de Gabinete do Juiz Substituto da 4ª VF-Cível 

Marcelo Rosado destaca a importância da interiorização 
da Justiça Federal durante a comemoração dos 10 anos da 

VF-São Mateus 
A importância da interiorização da Justiça Federal foi lembrada durante as 

comemorações dos 10 anos da Vara Federal de São Mateus. Para o juiz federal Marcelo da 
Rocha Rosado, esse processo traz diversos benefícios práticos para os usuários da Justiça. 
“Os operadores do direito e os jurisdicionados residentes nos municípios abrangidos por esta 
Vara há muito já não mais precisam deslocar-se a Vitória para tratar de demandas na Justiça 
Federal. Esta Vara, sem dúvidas, também contribui para o desenvolvimento de toda a região 
e complementa o trabalho do Estado no combate à criminalidade.” 

A advogada Maria Regina Couto Uliana, que atua junto à vara federal desde 2002, também 
ressaltou o quanto é importante a interiorização, principalmente no que diz respeito às ações que 

tramitam nos juizados. “Antes, as pessoas abriam mão dos seus direitos porque não tinham condições de ir a Vitória e custear um 
advogado para acompanhar um processo em Vitória. Agora, elas vêem na prática a Justiça chegar até elas.” 

Música e fotos 

Para marcar o aniversário da vara, usuários e servidores tiveram uma tarde de trabalho diferente na quarta-feira (22). 
O saxofonista mateense Franklin deu um verdadeiro show pelos corredores da Vara Federal, misturando MPB e músicas 
internacionais. Além disso, foi inaugurado no prédio da Subseccional o Espaço de Artes, com a exposição fotográfica “Olhai 
as Aves do Céu”, do servidor e supervisor da Seção de Redes de Computadores, Fabricio Vasconcelos Costa. A exposição, 
que conta com 14 fotos de aves raras, tiradas em diversos locais do país, ficará aberta ao público até o dia 13 de outubro, das 
12 às 17 horas. 

Judiciário deixou de ser poder sem projetos e estatísticas, 
afirma corregedora nacional 

A corregedora nacional de Justiça afirmou, nesta quinta-feira (23/09), ao encerrar o primeiro dia do III Seminário 
Justiça em Números que o Judiciário brasileiro hoje não é mais um poder sem projetos ou estatísticas. “A Justiça brasileira 
deixou de prestar jurisdição com autoritarismo, sem se preocupar com números, para privilegiar o atendimento da necessidade 
da população”, ressaltou a ministra. O seminário, que continua nesta sexta-feira (24/09), reúne em Brasília presidentes e 
representantes dos tribunais de todo o país, com o objetivo de debater o papel dos dados estatísticos para o planejamento e 
a gestão do Poder Judiciário. (...)  MB/MM - Agência CNJ de Notícias 



2ª Região lança programas de capacitação para atingir 
metas do Judiciário 

Estão em curso no Judiciário Federal da 2ª Região duas iniciativas que prometem aproximar o TRF2 e as Seções 
Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo do cumprimento de duas das metas prioritárias que a instituição deve atingir 
em 2010. Especificamente, as metas cinco e oito, que demandam a implantação de um “método de gerenciamento de rotinas 
(gestão de processos de trabalho) em pelo menos 50% das unidades judiciárias de 1º grau”, e a promoção de “cursos de 
capacitação em administração judiciária, com no mínimo 40 horas, para 50% dos magistrados” são o alvo do workshop para 
magistrados e servidores que segue até o começo de outubro na primeira instância, bem como do programa de capacitação 
para desembargadores federais que se estende até o final de novembro no TRF2. (...) www.trf2.jus.br 

Ministro Ari Pargendler preside pela 1ª vez sessão do CJF 
como presidente empossado 

A sessão do Conselho da Justiça Federal (CJF),  que acontece no próximo dia 27 de setembro, será presidida pelo 
recém empossado ministro Ari Pargendler (também presidente do Superior Tribunal de Justiça). Esta será também a primeria 
participação do ministro Felix Fischer como vice-presidente do CJF e do STJ. O evento ocorrerá às 14h, no auditório da nova 
sede do CJF – Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), Lote 9, Trecho 3, Polo 8,  Brasília/DF. O CJF tem a função de 
deliberar sobre assuntos administrativos e orçamentários da Justiça Federal de 1º  e 2º graus. Sua missão principal é promover 
supervisão administrativa e orçamentária da  Justiça Federal, buscando a  padronização de procedimentos administrativos e 
a integração institucional. (...) Imprensa CJF 

EMES promove curso de atualização e aperfeiçoamento 
para magistrados 

A Escola de Magistratura do Espírito Santo (Emes) iniciou segunda-feira, dia 20, o curso de atualização e 
aperfeiçoamento para magistrados: “Ciclo de Palestras em Direito Público”. O primeiro módulo tratou sobre os temas 
“Judiciário e Democracia” e “Repercussão Geral dos Aspectos Econômicos, Políticos e Sociais nas Decisões Judiciais”, 
palestras ministradas, respectivamente, por Celso Fernando Campilongo e Ulisses Schwarz Viana. Já o segundo 
módulo abordou “O Princípio da Igualdade e as Ações Afirmativas”, com Napoleão Casado Filho, e “A Judicialização 
da Política e Direitos Fundamentais”, com Daniel Antonio de Moraes Sarmento. 

O próximo módulo será realizado no dia 1º de outubro, sexta-feira, das 7h30 às 12h30, e contará com a palestra 
“O Poder Judiciário e a Proteção dos Direitos Humanos”, da professora e autora de obras jurídicas Ana Paula de 
Barcellos. Local: Miniauditório do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Mais informações: 
(27) 3345-5259. 

Informativo produzido pela Seção de Comunicação Social da Justiça Federal (SECOM) - Justiça Federal do Espírito Santo 

Brasil e EUA vão discutir padrões para estatísticas do 
Judiciário 

Os Estados Unidos (EUA) querem a participação do Brasil num consórcio de países que vão estabelecer metodologia 
para coleta de dados estatísticos do Poder Judiciário. O convite foi feito na manhã desta quarta-feira (23/09) por Mary 
Campbell McQueen, presidente do National Center for State Courts (NCSC), dos Estados Unidos, durante o seminário 
Justiça em Números, aberto pelo ministro Cezar Peluso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). “O seminário é importante para sensibilizar e despertar os órgãos do Judiciário da importância da 
estatística para o planejamento”. (...) www.cnj.jus.br 

Presidente do TRF2 nomeia servidores para JFES 
O presidente do TRF2, desembargador federal Paulo Espírito Santo, nomeou, de acordo com atos publicados 

hoje (dia 24), no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, sete novos servidores para a JFES.  De acordo com 
o supervisor da Seção de Provimento e Lotação (Seplo/NGP), Antônio Cláudio Silva Andrade, “essas nomeações são 
em decorrência da Vara Federal da Serra”. Em 21 de setembro, foi nomeado um Técnico Judiciário - Especialidade 
Segurança e Transporte.  Há previsão ainda de que sejam nomeados, até a próxima semana, dez Técnicos Judiciários 
- Sem Especialidade e, futuramente, mais dois Analistas Judiciários. 

A posse dos novos nomeados deve ocorrer na segunda semana de outubro. 
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