
Ano 4 - Número 143- Jun/2011

Presidente do TRF2 visita esta semana as 
Subseções Judiciárias do Espírito Santo 
 A presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), desembargadora federal Maria Helena 

Cisne, chega a Vitória nesta terça-feira, 14, para visitar as Subseções Judiciárias capixabas. 

O objetivo é conhecer de perto a realidade das varas do interior do Estado (São Mateus, 

Colatina, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim), além da Vara Federal de Serra, inaugurada 

em dezembro.

 Eleita para o biênio 2011/2013, Maria Helena Cisne – que é capixaba de Mimoso 

do Sul – afi rmou que durante sua gestão estará atenta às necessidades e sugestões que sur-

girem durante seu mandato. “Este tribunal já é uma grande e respeitada instituição, mas se 

tornará ainda maior se andarmos juntos, irmanados com o propósito comum de prestar uma 

jurisdição sempre melhor, mais célere e efi ciente aos cidadãos.”

 O TRF2 tem sede no Rio de Janeiro e sua jurisdição abrange as Seções Judiciárias 

do Rio e do Espírito Santo. Desembargadora Federal 

Maria Helena Cisne

Espírito Santo ganha no dia 16 órgão para promover 
mutirões de conciliação da Justiça Federal
 O TRF2 e a Seção Judiciária do Espírito Santo inau-

guram em Vitória, na quinta-feira, 16 de junho, às 18 horas, 

o Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania. O 

novo setor funcionará na sede da Justiça Federal do Espírito 

Santo (Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, térreo, 

bairro Monte Belo) e será um posto avançado do Núcleo Per-

manente de Métodos Consensuais de Solução de Confl itos da 

2ª Região, localizado no prédio do TRF2, no Rio. 

 E a agenda do novo órgão já começa anotada com 

eventos importantes. O primeiro está na pauta de agosto, 

quando, entre os dias 1º e 5, será organizado mutirão de con-

ciliação com processos que discutem contratos fi rmados com 

a Caixa Econômica Federal, envolvendo o fi nanciamento da 

casa própria através do Sistema Financeiro da Habitação SFH. 

Serão levados para as mesas de negociação entre os cidadãos 

e o banco cerca de 220 processos. Já para setembro, há a pre-

visão de novos mutirões de conciliação em que, como sempre, 

as audiências são conduzidas por juízes federais da 2ª Região. 

Ministro Cesar Asfor Rocha faz conferência na JFES sexta-feira, 17

 Será realizada no dia 17 de junho de 2011, às 15 horas, no auditório da nova sede da Justiça Federal do Espírito 

Santo, a conferência “Os novos paradigmas do Poder Judiciário após a EC nº 45/2004”, a ser proferida pelo Diretor-

-Geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, Ministro Cesar Asfor Rocha. 

 A Emenda Constitucional nº 45 (EC nº 45/2004) é a emenda da reforma do Poder Judiciário.  

 O evento é aberto ao público e as inscrições gratuitas devem ser realizadas pelo e-mail ncs@jfes.jus.br ou pelos 

telefones (27) 3183-5109 ou (27) 3183-5093. A nova sede da JFES fi ca na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, 

Bairro Monte Belo, Vitória..  

 

 A criação do Centro Judiciário, assim como a do pró-

prio Núcleo Permanente no Tribunal, atende à Resolução nº 

125, de novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justi-

ça (CNJ), que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de 

tratamento dos confl itos.  Em abril, a presidente do TRF2, 

desembargadora federal Maria Helena Cisne, assinou a Re-

solução nº 15, que, ao instituir o Núcleo, reestruturou o Gabi-

nete de Conciliação da 2ª Região, cuja atuação, desde outubro 

de 2006, garantiu a realização de cerca de 5,5 mil audiências, 

com aproximadamente 3,7 mil acordos fi rmados, em mutirões 

distribuídos entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo.

 Entre outras autoridades, a solenidade de inauguração 

do Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania con-

tará com a presença da desembargadora federal Maria Helena 

Cisne, do diretor do  Núcleo Permanente de Métodos Consen-

suais de Solução de Confl itos da 2ª Região, desembargador fe-

deral Guilherme Calmon, e do diretor do Foro da Seção Judici-

ária do Espírito Santo, juiz federal Fernando Mattos. ACOS/TRF2



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

Ricarlos Almagro toma posse no TRE-ES

 O juiz federal Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha, titular da 4ª Vara Federal Cível, 

convocado pelo TRF2 para auxiliar o desembargador federal José Ferreira Neves Neto, 

tomou posse no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), segunda-feira, 13 

de junho, como membro efetivo da classe dos juízes federais no biênio 2011/2012.   

A posse se deu em sessão ordinária, no Pleno do TRE-ES, na Enseada do Suá.

Cristiane Chmatalik representa a SJES na TNU 

 A juíza federal do 2º Juizado Especial Federal, Cristiane Conde Chmatalik, é a re-

presentante da Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo na Turma Nacional de 

Uniformização de Jurisprudência (TNU). A próxima sessão da TNU acontece esta semana, nos 

dias 14 e 15, no Conselho da Justiça Federal, em Brasília.

Publicada cartilha com passo a passo do processo eletrônico

   O advogado que ainda não se cadastrou para atuar no processo eletrônico agora 

pode contar com uma cartilha contendo todo o passo a passo para fazê-lo. O manual foi 

publicado na página da Justiça Federal (www.jfes.jus.br), em “Processo Eletrônico” - “In-

formações” – “Manual de utilização do processo eletrônico”. 

   Uma das principais vantagens do processo eletrônico é o fato de poder ser acessado 

pela internet, a qualquer hora e de qualquer lugar. Além disso, os autos digitais permitem a 

vista simultânea dos autos pelas partes, o que viabiliza a abertura de prazos comuns e reduz 

o tempo de tramitação processual.

   Para atuar no processo eletrônico da JFES, o advogado não precisa pagar nenhuma 

taxa e nem possuir certifi cação digital. Basta fazer um cadastro on-line no endereço www.

jfes.jus.br e validar o cadastro pessoalmente em uma das varas eletrônicas da capital ou do interior.

 A partir do momento em que estiver apto a atuar no processo eletrônico, o advogado também poderá fazer 

suas petições intercorrentes eletronicamente.

Atenção, advogado: GRU-Judicial substitui o DARF na JFES

 Para proporcionar um maior controle do recolhimento de valores referentes a custas judiciais e porte de remessa 

e retorno de autos, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) criou a GRU (Guia de Recolhimento da União). Dessa for-

ma, desde 07/01/2011, o recolhimento de custas judiciais e porte de remessa e retorno de autos, nesta Seção Judiciária, 

deve ser feito exclusivamente através da Guia de Recolhimento da União Judicial (GRU-Judicial), disponível no site 

www.tesouro.fazenda.gov.br. O Banco responsável pelo recolhimento é a Caixa Econômica Federal. Veja os códigos e 

orientações para preenchimento da guia, no www.jfes.jus.br.

Alterado telefone da Subseção                               

Judiciária de Cachoeiro

 Em virtude da instalação de sistema 

digital de telefonia na Subseção Judiciária 

de Cachoeiro de Itapemirim, quinta-feira, 

dia 9, foram alterados os números telefô-

nicos de todos os setores da subseccional 

cachoeirense. O número principal da Sub-

seção agora é o (28) 3321-8000. 

TV Justiça produz matérias em Vitória

 Uma equipe da TV Justiça está no Estado esta semana para pro-

duzir matérias sobre a decisão do juiz federal Paulo Gonçalves de Oliveira 

Filho, titular da 3ª Vara Federal Cível, que impediu o reinício das obras 

no aeroporto de Vitória, e sobre uma indústria de ferro-gusa, autuada pelo 

Ibama, por não ter licença para uso do carvão vegetal.

 A repórter Denise Moraes, o cinegrafi sta João Paulo Souto e a 

produtora Débora Bravo, aproveitam para cobrir a inauguração do “Centro 

de Solução de Confl itos e Cidadania”, nesta quinta, 16, e a conferência 

“Os novos paradigmas do Poder Judiciário após a EC nº 45/2004”, com o 

ministro Cesar Asfor Rocha, sexta, 17, ambos na sede da JFES, em Vitória.


