
Ano 4 - Número 139- Mai/2011

Nova sede: acompanhe as mudanças
 Mais cinco varas começaram a atender na nova sede da Justiça Federal (Av. Beira-Mar, 1877, Bairro Monte 
Belo, Vitória): 5ª VF-Cível, 1ª VF-Criminal, 1ª VF-Cível, 2º Juizado Especial Federal e 2ª VF-Cível. Na próxima se-
mana, será a vez do 1º Juizado Especial Federal (segunda, 16), da Turma Recursal (idem), da 2ª VF de Execução Fiscal 
(quarta, 18) e da 1ª VF de Execução Fiscal (sexta, 20).

- Direção do Foro e a maior parte das áreas 
administrativas
- Protocolo, distribuição Cível e Criminal e 
digitalização
- Seção de Atendimento dos Juizados Especiais 
- Todas as varas federais cíveis

- As duas varas federais criminais
- Os três juizados especiais federais
- Biblioteca
- Centro Cultural
- Emarf 

Confira no www.jfes.jus.br o cronograma previsto para a mudança e 
a Portaria que suspende prazos processuais em função das mudanças 
para a nova sede

  

Prazos suspensos também na 
Turma Recursal

 Tendo em vista a mudança para a nova sede 
da Justiça Federal, na Av. Beira-Mar, Monte Belo, 
Vitória, estão suspensos os prazos processuais na 
Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais 
da Seção Judiciária do Espírito Santo, de 09 a 13 
de maio. A suspensão dos prazos está baseada na 
Portaria Nº 519, do Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região. Veja no www.jfes.jus.br.

PAB da Justiça Federal reabre 
2ª-feira em novo endereço

 A Caixa Econômica Federal (PAB Justiça Fe-
deral de Vitória/ES) atende a partir de segunda-fei-
ra, 16, em suas novas instalações, na Av. Beira-Mar, 
1.877, Bairro Monte Belo, Vitória, térreo da nova 
sede da JFES. O funcionamento ocorrerá a partir das 
12 horas.

O que já funciona no prédio novo (até a edição deste informativo, em 13/05)



HORÁRIOS DE EXIBIÇÃO:
TV JUSTIÇA
14 de maio – sábado 18h30
16 de maio – segunda-feira 21h30

TV BRASIL 
(Brasília – canal 02)
15 de maio – domingo 6h

(Equipe Via Legal)
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 O diretor do foro da JFES, juiz federal Fernando 
Cesar Baptista de Mattos, e a diretora do foro nos afasta-
mentos concomitantes do diretor e do vice-diretor, juíza 
federal Cristiane Conde Chmatalik, visitaram na tarde de 
hoje (dia 9), a Rede Gazeta de Comunicações.
 Os juízes federais foram recepcionados pelo dire-
tor geral, Carlos Lindenberg Neto (Café), e pela gerente de 
comunicação empresarial, Letícia Paoliello Lindenberg de 
Azevedo.
 Após a reunião, onde foram fomentadas algumas 
parcerias entre a JFES e a Rede Gazeta, os juízes federais 
visitaram a redação onde são produzidas matérias para as 
mídias impressas e eletrônicas da Rede Gazeta.

Juízes federais Fernando Mattos e Cristiane Chmatalik 
visitam a Rede Gazeta

Letícia Lindenberg, Fernando Mattos, Cristiane Chmatalik e Carlos 
Lindenberg Neto

Via Legal: INSS quer ser ressarcido por benefícios pagos a vítimas de 
tragédia 
 Depois de quatro anos, o Estado tenta receber de volta dinheiro gasto com parentes de vítimas do acidente nas 
obras do metrô em São Paulo. A tragédia causou a morte de sete pessoas e deixou dezenas desabrigadas. Este é um dos 
destaques do Via Legal desta semana. Erica Resende repercute a decisão do INSS que propôs uma ação regressiva contra 
o consórcio responsável pela construção da estação de Pinheiros, onde aconteceu o desmoronamento.
 Em outra reportagem, Denise Moraes explica como pode ser arriscado fazer um empréstimo sem conhecer 
todas as regras. No Rio de Janeiro, o ex-funcionário de uma corretora de seguros precisou 
recorrer à Justiça para se livrar de uma dívida milionária que ele acreditava ter sido quitada 
por um seguro contra demissão. Por causa dos juros, a conta que era R$ 30 mil em 2001, 
pulou para R$ 1,5 milhão em 2010.
 Direto de Porto Alegre, Analice Bolzan mostra o que muda com as novas regras 
para o pagamento de precatórios. Os títulos são instrumentos que garantem a liberação 
do dinheiro a quem venceu uma disputa judicial contra a União. Uma das alterações é no 
índice de correção da dívida. Outra promessa é reduzir o tempo de espera dos autores das 
ações. 
 O programa também mostra as vantagens de uma iniciativa colocada em prática pelo Conselho da Justiça Fede-
ral com a intenção de facilitar o trabalho de juízes e outros profissionais do Direito. Sentenças de cortes internacionais 
estão sendo traduzidas e reunidas em um banco de dados disponível na internet. A reportagem mostra que decisões são 
estas, além de explicar em que situação uma demanda pode ser julgada nos tribunais internacionais. 
 O Via Legal é exibido nas TVs Brasil, Justiça e mais de 25 emissoras regionais. Confira os horários de exibição e 
assista também pela internet. www.vialegal.cjf.jus.br. 

Enunciados do Sistema Penitenciário Federal estão servindo de paradig-
ma, afirma corregedor-geral da Justiça Federal
 O corregedor-geral da Justiça Federal, ministro Francisco Falcão, acompanhado da corregedora nacional de Jus-
tiça, ministra Eliana Calmon, e do secretário-executivo do Ministério da Justiça, Luiz Paulo Barreto, abriram na manhã 
de hoje (12) o II Workshop sobre o Sistema Penitenciário Federal, que está reunindo até sexta (13) autoridades da Justiça 
Federal, do Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e da Defensoria 
Pública da União. “O primeiro workshop foi um grande sucesso e superou as expectativas dos participantes. Naqueles 
dois dias foram tratados temas da mais alta relevância e, ao final, foram apresentadas propostas por meio de enunciados 
e entendimentos encampados por esta Corregedoria-Geral”, observa o ministro Falcão, para justificar a continuidade dos 
debates, que têm a finalidade de chegar a novas interpretações consensuais sobre regras e procedimentos adotados nas 
penitenciárias federais. (...)Assessoria de Comunicação Social do CJF - Veja mais no www.jf.jus.br


