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Advogados participam da mobilização pelo cadastramento 
e peticionamento eletrônicos na Justiça Federal

 Foi um sucesso o Dia de Mobilização pelo Cadastramento e Peticiona-
mento Eletrônicos realizado nesta quarta-feira, 29, numa ação conjunta da SJES 
com a OAB. Além de cadastrar na hora advogados ainda não cadastrados no pro-
cesso eletrônico da Justiça Federal, servidores das varas federais e da Seção de 
Atendimento ao Usuário (Sesau/NTI) fi caram à disposição dos advogados das 
9 às 19 horas no auditório da nova sede da Seccional esclarecendo dúvidas e 
incentivando-os a peticionar eletronicamente. 
 Ao saírem do auditório, os advogados destacavam a iniciativa como 
“muito prática e positiva” e elogiavam o “atendimento individualizado” e a “ati-
tude pró-ativa dos servidores da Justiça Federal” ao promover esse dia de esclare-
cimento.
 Durante o evento também foram distribuídas cartilhas de orientação aos 
advogados para utilização do processo eletrônico, que também podem ser con-
sultadas pelo www.jfes.jus.br.
 Cadastre-se você também no processo eletrônico da Justiça Federal: é 
grátis, fácil, rápido, não precisa de certifi cação digital e permite que os advoga-
dos enviem suas petições intercorrentes de qualquer lugar, com acesso à internet.

               
Inaugurada sala dos advogados na sede da JFES 

 O diretor do foro da Seção Judiciária do Espírito Santo 
(SJES), juiz federal Fernando Cesar Baptista de Mattos, e o presi-
dente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), Homero Jun-
ger Mafra, inauguraram nesta quarta-feira, 29, a “Sala dos Advoga-
dos” no 4º andar da nova sede da Seção Judiciária. A solenidade foi 
realizada às 14 horas com a presença de magistrados, conselheiros 
da OAB, advogados e servidores.

Bom relacionamento Para o juiz federal Fernando Mattos a inauguração da sala - com três 
computadores, impressora e copiadora – assim como a destinação de 20 

vagas para advogados no estacionamento externo da nova sede, é mais uma ação em prol da boa relação entre a 
Justiça e a OAB, sempre com o objetivo de prestar um melhor serviço à população. “Sintam-se albergados, aco-
lhidos, de forma que possam trabalhar cada vez com mais qualidade e que possamos sempre manter uma relação 
da melhor forma possível”, disse aos advogados na abertura da cerimônia.
 O presidente da OAB-ES, Homero Mafra, também ressaltou a impor-
tância do bom relacionamento entre os dois órgãos. “Existem momentos em 
que os princípios de cada instituição não podem ser negociados. Mas a parceria, 
no sentido de identidade de propósitos, é possível. E nesse sentido sempre foi 
fácil dialogar com a Justiça Federal. Ambos os órgãos buscam a melhor utopia 
possível: a utopia da Justiça. Vocês têm na Ordem alguém que caminha junto. 
Em nome da advocacia capixaba, muito obrigado pela sala e parabéns à Justiça 
Federal”. Dr. Homero Mafra e o público 

presente

Presidente da OAB-ES faz seu cadastramento, 
orientado por servidores.

Juízes federais Cristiane Conde, Marcelo Rosado, 
Fernando Mattos e Roberto Gil e advogados Luiz 
Cláudio Allemand, Ben-Hur Farina e Homero Mafra.
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 Dentre as autoridades presentes, estavam os juízes federais Cristiane Conde 
Chmatalik e Roberto Gil Leal Faria, do 2º Juizado Especial Federal, e Marcelo da 

Rocha Rosado, da 2ª Vara Federal Cível; o secretário-geral da OAB-ES, Beh-Hur Farina; o conselheiro federal 
da OAB-ES, Luiz Cláudio Allemand; o conselheiro da OAB-ES, Vinícius José Lopes Coutinho; e o represen-
tante da 2ª Subseção da OAB-ES (Cachoeiro de Itapemirim), Rafael Valiati de Souza. Também prestigiaram o 
evento a diretora da secretaria geral 
da SJES Maria Cristina Natalli, a di-
retora do Núcleo de Apoio Judiciário 
(NAJ), Vera Ely Massariol, a diretora 
do Núcleo de Orçamento e Finanças 
(NOF), Cristiene Ginaid Cupertino, e 
o diretor de secretaria da 4ª Vara Fe-
deral Cível, Gerson Rabello Pereira, 
dentre outros.

Presidente do TRF2 recebe homenagem em Vitória
 A presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, desembargadora federal Maria 
Helena Cisne, recebeu, nesta terça, dia 28, na Assembléia Legislativa do Espírito Santo, a Comen-
da da Ordem do Mérito Domingos Martins. 
 A comenda é a mais alta honraria concedida pelo Poder Legislativo do Estado do Espírito 
Santo.  Cada deputado pode indicar apenas uma pessoa por ano para receber a comenda.  A indi-
cação da presidente foi feita pela deputada estadual Luzia Toledo.

Via Legal: o desespero de famílias que podem ser despejadas 
de área irregular no Rio   

 Na edição desta semana, o programa Via Legal destaca o impasse envolvendo o Exército e um grupo de moradores 
do bairro Realengo, no Rio de Janeiro. Há quase 50 anos, dezenas de famílias compraram imóveis em um terreno que, se-
gundo União, pertence às Forças Armadas e foi ocupado de forma ilegal. A repórter Denise Moraes mostra que a Justiça já 
reconheceu que a área é do governo mas permitiu que os moradores fi quem nas casas até decisão fi nal nos tribunais.  
 O Exército está no centro de outra discussão, desta vez no Piauí. Um recruta que desenvolveu transtornos mentais 
dentro do quartel foi demitido por causa da doença, mas nunca recebeu qualquer tipo de auxílio das Forças Armadas. Viviane 
Rosa conta que o caso chegou aos tribunais e a corporação foi condenada a indenizar o soldado. Além disso, terá de pagar 
todos os salários que ele deveria ter recebido desde o dia em que foi afastado. 
 De Pernambuco, Juliano Domingues acompanhou o caso de um garoto proibido de fazer a matrícula no Colégio Mi-
litar do Recife por ser defi ciente visual. A escola alega que prepara os estudantes para seguir carreira no Exército e, por isso, 
não aceita alunos com limitações físicas. O pai do estudante não aceitou a restrição e levou a instituição ao banco dos réus. 
 O programa também fala sobre uma decisão da Justiça Federal em São Paulo que promete garantir cidadania a uma 
parcela marginalizada da população brasileira. Moradores de rua já podem abrir uma conta poupança na Caixa Econômica 
sem precisar apresentar comprovante de residência. Erica Resende conta a história de um carroceiro que conseguiu econo-
mizar R$ 10 mil e agora vai poder deixar o dinheiro bem guardado no banco. 
 As falhas do Sistema Penitenciário Federal e os desafi os para melhorar ainda mais o funcionamento dos presídios 
de segurança máxima também foram abordados nesta edição do Via Legal. Autoridades se encontraram em Brasília para 
estabelecer novas regras de procedimento, além de propor mudanças na legislação. 
 O Via Legal é exibido na TV Justiça e mais de 25 emissoras regionais. Confi ra os horários de exibição e assista 
também pela internet. www.vialegal.cjf.jus.br ou www.programavialegal.blogspot.com. Equipe Via Legal em 27-06/2011     

HORÁRIOS DE EXIBIÇÃO: TV JUSTIÇA TV BRASIL (Brasília – canal 02)

29 de junho – quarta-feira 21h30
02 de julho – sábado 18h30
04 de julho – segunda-feira 21h30

03 de julho – domingo 6h

Presenças ilustres

Desembargadora federal 
Maria Helena Cisne

Advogados e juízes reunidos


