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Capixaba assume presidência do TRF2 
O TRF2 elegeu quinta-feira, dia 10, para presidir o Tribunal no biênio 2011/2013, a desembargadora capixaba 

Maria Helena Cisne, na mesma sessão em que foram designados os diretores das Seções Judiciárias do Rio de 
Janeiro e do Espírito Santo. 

A presidente eleita tem bacharelado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado da 
Guanabara, em 1966. Em 1968, concluiu o doutorado em Direito do Trabalho na Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Ainda, bacharelou-se em Administração pelo Instituto Brasileiro de Contabilidade da 
Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas Moraes Júnior, em 1978. Juíza federal de carreira, Maria 
Helena Cisne tornou-se membro do Tribunal Regional Federal da 2ª Região em outubro de 1995. 

A posse dos novos dirigentes da Justiça Federal da 2ª Região ocorrerá na sessão plenária do dia 7 de abril. 

Presidente – desembargadora federal Maria Helena Cisne 
Vice-presidente - desembargador federal Raldênio Bonifacio Costa 
Corregedor regional da Justiça Federal na Segunda Região - desembargador federal André Fontes 

Coordenador dos Juizados Especiais da Segunda Região - desembargador federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama 

Diretora geral da Escola da Magistratura Regional Federal da Segunda Região (EMARF) - desembargadora federal Liliane 
Roriz 

Conselho de Administração - Membros efetivos 
Desembargadora federal Maria Helena Cisne 
Desembargador federal Raldênio Bonifacio Costa 
Desembargador federal André Fontes 
Desembargador federal Reis Friede 
Desembargador federal José Neiva 
Desembargador federal José Ferreira Neves 

Diretor-geral do Centro Cultural Justiça Federal - desembargador federal Poul Erik Dyrlund 

Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro 
Diretor - juiz federal Marcelo Leonardo Tavares 
Vice-diretora - juíza federal Paula Patrícia Provedel Mello Nogueira 

Direção do Foro da Seção Judiciária do Espírito Santo 
Diretor - juiz federal Fernando Mattos 
Vice-diretor - juiz federal José Eduardo Nascimento 

Fernando Mattos e José Eduardo do Nascimento serão os novos 
diretor e vice-diretor do foro da JFES 

Os juízes federais Fernando César Baptista de Mattos e José Eduardo do Nascimento foram designados nesta tarde, 
pelo plenário do TRF2, para exercerem, respectivamente, as funções de diretor e vice-diretor do foro da Seção Judiciária do 
Espírito Santo, no biênio 2011/2013. 

Natural de São Paulo/SP, Fernando Mattos é titular da 1ª Vara Federal de Execução Fiscal, tem 37 anos, é graduado 
em Ciências Jurídicas e mestre em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ). Iniciou na magistratura federal em janeiro de 2000, como juiz federal substituto vinculado ao TRF da 2ª Região. 
Titularizou-se em outubro de 2004, na 2ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes, onde permaneceu até março de 2005. 
Veio, então, removido para a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória e, em junho de 2008, passou a exercer a 

Confira a nova composição da administração do Tribunal e da Justiça Federal fluminense e capixaba: 

ACOS/TRF2 e NCS/JFES 



presidência da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), em Brasília. Com o fim de seu 
mandato, em meados do ano passado, retornou à Seccional capixaba. Recentemente foi convocado 
pelo Tribunal para prestar auxílio ao desembargador federal José Ferreira Neves Neto. 

José Eduardo do Nascimento nasceu no Estado do Rio de Janeiro, também tem 37 
anos, é titular da 4ª VF-Execução Fiscal e atua desde 2009 na Turma Nacional de 
Uniformização. Graduado pela faculdade de Direito da UFRJ, concluiu mestrado em 
Processo Penal pela PUC/SP. Tomou posse na Justiça Federal da 2ª Região em 1999, 
como juiz federal substituto, e tornou-se titular em 2004, na Vara Federal de São Mateus, 
onde ficou por dois anos, e, em seguida, assumiu o 1º Juizado Especial Federal, em 
Vitória. 

A posse dos novos dirigentes da Justiça Federal da 2ª Região ocorrerá na sessão 
plenária do dia 7 de abril. 

TRF2 designa Ricarlos Almagro e Fernando 
Mattos para o TRE-ES 

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) designou, na sessão do Pleno realizada 
ontem (10/02), no Rio de Janeiro, os juízes federais Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha e 
Fernando Cesar Baptista de Mattos como membros titular e suplente, respectivamente, do 
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), no biênio 2011-2013. 

Ricarlos Almagro é o atual diretor do foro da Seção Judiciária do Espírito Santo (SJES) 
e juiz titular da 4ª Vara Federal Cível de Vitória. Fernando Mattos, juiz titular da 1ª Vara 
Federal de Execução Fiscal de Vitória, será o novo diretor do foro da SJES no biênio abril/2011 
a abril/2013, conforme designação daquela Corte na mesma sessão. Ricarlos Almagro 

TRF2 amplia horário de atendimento ao público externo 
a partir de 1º de abril 

O presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, desembargador federal Paulo 
Espirito Santo, informa que, a partir do dia 1 de abril, o horário de atendimento ao público externo em 
todas as unidades do TRF2 será de 9h às 18h. Já o horário de funcionamento interno da Corte será de 
9 às 19h. A presidência do Tribunal expedirá resolução regulamentando a matéria oportuna-
mente. ACOS/TRF2 

Agilidade e economia: TRF2 realiza mais um pregão de remoção para juiz 

Único no Judiciário brasileiro, o sistema de pregão com o qual o TRF2 preenche as vagas de remoção das varas e 
juizados especiais federais atende como nenhum outro os princípios da celeridade, publicidade e economicidade na 
Administração Pública. Quem defende o ponto de vista é o juiz federal Paulo André do Espírito Santo, que, ao lado do 
corregedor regional da Justiça Federal da 2ª Região, desembargador federal Sergio Schwaitzer, conduziu o último ato do tipo, 
realizado no dia 7 de fevereiro. 

Em 21 rodadas, o TRF2 fechou, no pregão realizado na data, propostas para  provimento dos cargos de juiz federal 
titular da 4ª Vara Federal de São João de Meriti, das  30ª, 4ª e 32ª Varas Federais Cíveis do Rio de Janeiro, da 2ª Vara Federal 
Mista de Nova Iguaçu, da 2ª Vara Federal Mista de Duque de Caxias e da 2ª Vara Federal Mista de Itaboraí, todas no estado 
do Rio de Janeiro. O edital que lançou o pregão de remoção foi assinado pelo presidente do Tribunal, desembargador federal 
Paulo Espirito Santo, no dia 6 de dezembro de 2010, e foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região no 
dia 10 seguinte.  Nos termos do documento, os magistrados interessados em concorrer às vagas tiveram 20 dias para 
inscrever-se, contados da publicação. 

No dia 10 de fevereiro, os nomes dos magistrados que se candidataram a ocupar a titularidade dessas unidades foram 
homologados pelo presidente do TRF2, durante a sessão plenária do Tribunal. Com o preenchimento das vagas, ficarão 
disponíveis para serem supridas por promoção de juízes substitutos a 1ª Vara Federal de Itaboraí, as 1ª e 2ª Varas Federais 
e o 1º Juizado Especial Federal de Campos, no Rio de Janeiro, bem como a 1ª Vara Federal de Linhares, a 2ª Vara Federal 
de Cachoeiro de Itapemirim e a 1ª Vara Federal de São Mateus, no Espírito Santo. Essas unidades tinham como titulares os 

Fernando Mattos 



Veja aqui como ficou o resultado do pregão. ACOS/TRF2 

Inscrições para estágio no Juizado Especial Federal em Colatina 

A Seção Judiciária do Espírito Santo realizará processo seletivo para estágio em Cola tina. O concurso destina-se ao 
preenchimento de duas vagas para estagiário do Juizado Especial Federal e para cadastro de reserva, de acordo com as 
normas do edital (link abaixo). 

A jornada de estágio será de 20 horas semanais, entre 11h30 e 19h30, observado o turno escolar do estagiário. O 
requisito para participação no programa de estágio é cursar, à época da admissão, entre o 5º e o 9º período ou 3º e 4º ano de 
Direito em uma faculdade conveniada à Seção Judiciária do Espírito Santo. 

O ingresso de candidato proveniente de faculdade cujo convênio tenha expirado ficará condicionado à regularização/ 
continuidade do contrato entre a Justiça Federal/SJ/ES e a instituição. 

O estagiário terá direito a uma bolsa mensal no valor de R$ 500 e auxílio-transporte mensal 
no valor total de R$ 96,80. A seleção será feita mediante apresentação da ficha de inscrição, 
extrato de notas e/ou histórico escolar (com coeficiente de rendimento) do candidato, sendo 
considerado aprovado quem tiver a média final igual ou superior de 60,0 pontos. 

As inscrições deverão ser realizadas de 14 a 23/02/2011 na Secretaria da Vara Federal 
de Colatina, mediante o preenchimento do formulário padronizado de inscrição através do 
www.jfes.jus.br, ou por meio de formulário disponível no site a partir do dia 14/02, uma foto 
3x4, e extrato de notas ou histórico escolar do candidato. 

TNU passa a receber petições via fax 
A Secretaria da Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU) comunica 

que, a partir desta segunda-feira (7/02), passa a receber as petições apresentadas via fac-simile pelo telefone (61) 3022 
7302. Assessoria de Comunicação Social do CJF 

CNJ quer criar parâmetros para ação de juízes em tragédias ambientais 
Um grupo de juízes auxiliares da Presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) visitou, na última semana, Nova 

Friburgo e Teresópolis, palcos da recente catástrofe por causa das chuvas, no Rio de Janeiro, com o objetivo de colher informações 
para a o estabelecimento de padrões de procedimentos da Justiça diante de grandes tragédias. O grupo de trabalho foi criado em 
caráter de emergência pela Portaria nº 8 do presidente do CNJ, ministro Cezar Peluso, que determinou a elaboração de um código 
nacional de condutas “para situações de desastres ambientais”.(...) Gilson Euzébio/Agência CNJ de Justiça 

Conheça o edital. 

juízes que tiveram suas propostas de remoção recebidas durante o pregão.Como sempre, o ato realizado na sala do Plenário 
do TRF2 foi presencial e as candidaturas foram lançadas pelos interessados durante o evento. O critério de preferência é um 
só: a antiguidade do proponente. A participação dos juízes da Justiça Federal capixaba fica assegurada por videoconferência. 
Também, é possível para o magistrado se fazer representar por procuração. 

Democrático, não há dúvida de que o procedimento é, mas o juiz federal Paulo André lembra que, além disso, ele é 
econômico para os cofres públicos. Isso porque é comum que os julgadores que pleiteiam as remoções o façam por estarem 
distantes de suas cidades e até do estado de origem. A demora para conseguirem se realocar aumenta os gastos do Judiciário 
com diárias e outros adicionais legalmente devidos nesses casos: “O pregão é salutar sob muitos aspectos. Calculo que, sem 
ele, levaríamos cerca de dois anos para preencher as sete vagas decididas hoje, em poucas horas, através de um sistema que 
privilegia a oralidade e a informalidade”, sustenta. 

O juiz Paulo André ainda destaca que outra implicação positiva do formato presencial do ato é a oportunidade que se 
abre para a troca de informações: “Os interessados conversam entre si durante o pregão, falam sobre a realidade em suas 
varas, tiram dúvidas e recebem dados importantes sobre os órgãos judicantes dos quais pretendem ser titulares”. 

Testado e aprovado na Justiça Federal fluminense e capixaba, o sistema de pregão de remoção será objeto de 
proposta, para ser adotado nos outros quatro tribunais regionais. É o que afiança o vice-presidente da Associação dos Juízes 
Federais (Ajufe) na 2ª Região, juiz federal Fabrício Fernandes de Castro: “A Associação está decidindo se vai apresentar o 
modelo para o Conselho Nacional de Justiça ou diretamente a cada um dos Tribunais. Antes do pregão, havia demora em 
suprir justamente as varas que têm maior demanda. Havia burocracia,  lentidão e gastos com a publicação de editais para 
cada vaga. O pregão permite ao magistrado planejar melhor sua carreira. É bom para o juiz e é bom para o jurisdicionado, que 
ganha com a maior eficiência da máquina administrativa”, elogia. 

Começam a ser distribuídos os papéis de segurança para certidões 
A Casa da Moeda dará início esta semana à distribuição de mais de 1 milhão de papéis de segurança solicitados pelos 

cartórios de registro civil para a emissão das novas certidões de nascimento, casamento e óbito. Desde o dia 5 de janeiro, 
data de início dos pedidos, cerca de 200 cartórios já pediram o novo papel, que ajudará a evitar fraudes no documento. A 
iniciativa é resultado de uma parceria entre a Corregedoria Nacional de Justiça, a Secretaria dos Direitos Humanos da 
Presidência da República e o Ministério da Justiça. (...) Mariana Braga/Agência CNJ de Notícias 

http://intranetes.sjes.gov.br/documentos/files/default/Documentos/NoticiasAnexoInternet/A201102/arq20110211154108_Veja_como_ficou_o_resultado_do_pregao.htm
http://www.jfes.jus.br/documentosSJES/estagio/jeftr/2011/arq20110208173034_Edital_Estagio_-_COLATINA.pdf


Iluminuras entrevista procurador sobre o julgamento do ‘maníaco do 
parque’ 

No Iluminuras desta semana você vai conhecer uma obra rara que faz parte dos Sermões de Padre Antonio Vieira. 
Trata-se do livro: Maria Rosa Mystica – Excelências, Poderes e Maravilhas do seu Rosário. A edição é composta por dois 
volumes, contendo quinze sermões cada um, todos em louvor ao Rosário de Nossa Senhora. O livro foi escrito em cumprimento 
a um voto feito num momento de grande perigo na vida do religioso. Nesse sentido, Padre Vieira ensina a rezar, unindo a 
oração vocal à mental, oferecendo um método claro e profundo no seguimento fervoroso da devoção aos Mistérios da Rosa 
Mística. 

No Encontro com Autor, a jornalista Carolina Sette conversa com o procurador de Justiça Criminal e professor, 
Edilson Mougenot Bonfim. No programa, ele comenta a sua obra, intitulada “O Julgamento de um Serial Killer – O Caso do 
Maníaco do Parque”. 

Já no Ex-Libris, você vai conhecer a biblioteca pessoal do advogado Libânio Cardoso. Ele gosta de ler desde a 
infância, influenciado pelo pai, que é professor de português e advogado. Em sua mesa de cabeceira, geralmente consta um 
livro de ensaio, um conto e um romance. 

O Iluminuras mostra ainda alguns dos principais livros jurídicos que acabaram de chegar às livrarias. O programa 
inédito vai ao ar na TV Justiça, quarta-feira, às 22h. Horários alternativos: quinta, 13h30; sexta, 19h; sábado, 18h e 
segunda, 13h30. O Iluminuras também está no YouTube. Para ver este programa, basta acessar: www.youtube.com/ 
programailuminuras. Equipe Iluminuras 

Caso capixaba no Via Legal desta semana 

(...) Viviane Rosa esteve em Serra, no Espírito Santo, onde um 
erro de cálculo provocou muito sofrimento a servidores de um posto de 
saúde. Durante meses, os profissionais ficaram expostos a um inseticida 
usado no combate ao mosquito da dengue. Muitos tiveram doenças graves. 

Perícias mostraram que a quantidade de veneno aplicada no prédio 
era muito superior à indicada para o procedimento. (...) O Via Legal é 
exibido nas TVs Cultura, Justiça e mais de 25 emissoras regionais. Confira 
os horários de exibição e assista também pela internet. 
www.vialegal.cjf.jus.br ou www.programavialegal.blogspot.com. 

Equipe Via Legal (com título do NCS) 

CJF divulga calendário de pagamento de precatórios federais em 2011 
O Conselho da Justiça Federal (CJF) divulgou o calendário para pagamento dos precatórios da União Federal, suas autarquias 

e fundações no exercício 2011, conforme acordo firmado com a Secretaria do Tesouro Nacional. O CJF esclarece que cabe aos 
tribunais regionais federais, segundo cronogramas próprios, fazer o depósito desses valores nas contas dos beneficiários. 

Os precatórios serão pagos de acordo com a sua natureza: alimentícia e não alimentícia. Os de natureza alimentícia - que são 
os benefícios previdenciários prestados pelo Fundo do Regime Geral da Previdência Social ( FRGPS), o benefício mensal de salário 
mínimo prestado pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), além de pagamentos a servidores e respectivos encargos 
sociais da União - serão pagos em maio de 2011. 

Já os de natureza não alimentícia, dependendo da ordem cronológica em que o requisitório foi autuado no tribunal, terão os 
valores disponíveis nas contas dos beneficiários da seguinte forma: junho de 2011 (50% do valor aos precatórios mais antigos) e 
julho de 2011 (50% do valor aos precatórios restantes). 

A modalidade “precatório” refere-se ao pagamento de sentenças referentes a dívidas judiciais contraídas pela União federal 
e suas entidades cujo valor ultrapassa 60 salários mínimos, considerando-se o valor do salário mínimo vigente na época da autuação 
do requisitório. O precatório de natureza comum, ou não-alimentícia, é aquele que não compõe a renda do beneficiário. São, por 
exemplo, ações referentes a aluguéis, contratos e indenizações que não sejam por morte ou invalidez, repetições de indébito e 
outras. 

Os tribunais regionais federais divulgarão o cronograma de pagamento nos respectivos sítios na internet. 
Assessoria de Comunicação Social do CJF 

               HORÁRIOS DE EXIBIÇÃO: 

TV JUSTIÇA 
09 de fevereiro  21h30 
13 de fevereiro 18h TV BRASIL 

(Brasília – canal 02) 

13 de fevereiro 6h 
Em 07/02/2011 

Às 17h17 
REDE CULTURA 
12 de fevereiro  8h 
14 de fevereiro 7h 

Informativo produzido pelo Núcleo de Comunicação Social e Relações Públicas (NCS) - Justiça Federal do Espírito Santo 

Telefone: (27) 3183-5109 - E-mail: ncs@jfes.jus.br - Site: www.jfes.jus.br. 
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