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Justiça Federal realiza mutirão de conciliação do 
SFH de 2 a 5 de agosto

 Cerca de 300 audiências serão realizadas de 2 a 5 de agosto na Justiça Federal capixaba, para resolver pro-

cessos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), que tramitam na primeira e na segunda instância.

 O mutirão abre a programação mensal do Núcleo Permanente de Solução de Confl itos da 2ª Região (NPSC), 

vinculado ao TRF2, e é o primeiro a ser realizado com o apoio do Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cida-

dania, inaugurado em junho, na nova sede da Seção Judiciária do Espírito Santo, em Vitória.

 Previsto na Resolução nº 125, de 29/11/2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Centro  tem como 

principal objetivo oferecer meios consensuais para a solução de confl itos, além de disseminar a cultura de pacifi ca-

ção social. Na SJES, está ligado ao Núcleo de Apoio Judiciário, sob a direção de Vera Ely Massariol, e conta com o 

apoio das servidoras Delma Calazans de Moraes, Flávia Margon Pessoa e Maristher de Souza Lima Siqueira. 

 Para o diretor do NPSC, desembargador federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, a criação dos cen-

tros representa uma importante mudança de cultura da Justiça Federal em relação aos métodos de solução de confl i-

tos: “Temos o compromisso de buscar a conciliação”. 

As audiências

 Conduzidas por juízes federais, as audiências programadas para o mutirão de agosto vão buscar acordos 

entre os mutuários e a Empresa Gestora de Ativos (Emgea), que administra dívidas de fi nanciamento imobiliário 

concedido pela Caixa Econômica Federal (CEF). As negociações serão realizadas no auditório da Seção Judiciária, 

na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, Monte Belo, Vitória, das 11 às 16h20. 

 De acordo com a juíza federal carioca Marcela Brandão, responsável pelo evento, está prevista para o dia 

5, no encerramento do mutirão, uma cerimônia de entrega de certifi cados de quitação a mutuários que fi rmarem 

acordos durante o mutirão de conciliação.

 Para saber mais, você pode enviar e-mail para: conciliar@trf2.jus.br.

TRF2 mantém decisão que impede Escelsa de cortar fornecimento 
de energia elétrica sem notifi cação prévia

 A 6ª Turma Especializada do TRF2 determinou 

que a empresa de energia elétrica Espírito Santo Centrais 

Elétricas S/A (Escelsa) promova o restabelecimento dos 

serviços de energia elétrica à residência de uma moradora 

capixaba que não recebeu notifi cação prévia quanto à pos-

sibilidade do referido corte. A decisão do Tribunal ratifi ca 

sentença da 3ª Vara Federal de Vitória, que já havia deter-

minado o restabelecimento do serviço. O relator do caso 

no TRF2 é o desembargador federal Guilherme Calmon.

 Segundo a Escelsa, documentos anexados ao pro-

cesso comprovariam fraude de consumo de energia na uni-

dade consumidora da cliente, “que sabia das suas conse-

qüências e mesmo assim permaneceu inerte”. Além disso, 

a empresa alegou que a titular da unidade consumidora 

teria sido autuada por outras irregularidades, tendo sido 

emitido, inclusive, Termo de Comunicação de Defi ciência 

de Entrada de Serviço, onde constaria o impedimento de 

acesso da empresa ao medidor para verifi car o faturamento 

real de energia consumida.

 Já a moradora afi rmou que vem sendo penalizada, 

desde 2006, por um suposto desvio de energia elétrica em 

sua residência, o que, segundo a cliente, nunca teria sido 

comprovado. Além disso, alegou que a Escelsa não teria 

apurado a existência da irregularida-

de, limitando-se a interromper a 

prestação do serviço e a recu-

sar-se a prestar informações 

acerca da multa a ser paga. 

Por fi m, sustentou tratar-se de 

servido essencial a ser prestado 

obrigatoriamente pelo Estado, o 

qual repassou, através de concessão, 

a responsabilidade pelo fornecimento à 

Escelsa.  



 O desembargador Guilherme Calmon iniciou seu 

voto explicando que, de acordo com o artigo 6º da Lei 

nº 8.987/95 (que dispõe sobre o regime de concessão e 

permissão da prestação de serviços públicos), “é lícito à 

concessionária interromper o fornecimento de energia elé-

trica se, após aviso prévio, o consumidor de energia elétri-

ca permanecer inadimplente no pagamento da respectiva 

conta”. No entanto, segundo o magistrado, a Escelsa não 

demonstrou nos autos, ter realizado a notifi cação prévia 
junto a moradora. “Não foi atendido requisito essencial 
para a validação da interrupção do serviço”, ressaltou.

 O relator também esclareceu que o  Código de 
Defesa do Consumidor (CDC), ao regular a cobrança de 
dívidas por fornecedores, estabelece a proibição de que o 
consumidor inadimplente seja submetido a qualquer for-
ma de coação ou constrangimento para satisfação dos seus 
débitos. “Assim, a suspensão do fornecimento de energia 
elétrica não se apresenta como meio legal e adequado para 
compelir o pagamento das tarifas em atraso”, lembrou. 
Principalmente, no caso dos autos - continuou -, em que 
a inadimplência se refere a débitos antigos”, encerrou. 
Proc.: 2009.50.01.006551-8

Assessoria de Comunicação Social do TRF2

CJF libera R$ 675 milhões em RPVs 

 O presidente do Conselho da Justiça Federal (CJF), ministro Ari Pargendler, liberou nesta quarta-feira, 
20 de julho, limites fi nanceiros no valor de R$ 674.958.031,10 relativos às RPVs autuadas em junho de 2011. 
Os valores serão enviados aos tribunais regionais federais (TRFs) para pagamento de requisições de pequeno 
valor (RPVs) na Justiça Federal. O depósito na conta dos benefi ciários é feito de acordo com cronogramas dos 
próprios TRFs.
 Os recursos liberados atendem à classifi cação das despesas realizadas segundo a natureza do crédito, 
seja alimentícia e não alimentícia. Os débitos de natureza alimentícia são aqueles decorrentes de salários, ven-
cimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou 
invalidez.
 Do total geral, R$ 364.515.701,56 correspondem a processos previdenciários – revisões de aposenta-
dorias, pensões e outros benefícios –, que somam um total de 51.595 mil ações, benefi ciando, em todo o país, 
57.225 pessoas.

  

Assessoria de Comunicação Social do CJF

Geral: R$ 86.611.597,29
Previdenciárias: R23.792.986,26 – 2.369  pessoas benefi ciadas

Coral da Justiça Federal se apresenta no Festival de Inverno 
de Domingos Martins

 Os integrantes do Coral da Justiça Federal estão felizes da vida! 
Após terem abrilhantado vários eventos internos da Seção Judiciária, o gru-
po terá no dia 31 de julho a oportunidade de levar seu canto pela primeira 
vez a um evento fora da Seccional. A apresentação será às 17 horas, na Igreja 
Luterana de Domingos Martins (praça central), dentro da programação do 
XVIII Festival de Inverno do município.
 O coral iniciou suas atividades em outubro de 2009, por iniciativa 
dos próprios servidores, que viram no projeto um instrumento agregador, 
capaz de traduzir em manifestação cultural os valores perseguidos no âmbito 
da Justiça, tanto interna quanto externamente. 
 Com o apoio da Assejufes, (Associação dos Servidores da Justiça 
Federal - ES) e da Direção do Foro, além da coordenação do Núcleo de Ges-
tão de Pessoas da JFES, o coral promove a integração entre os servidores, 
investindo na qualidade de vida por meio do desenvolvimento musical. Além 
disso, busca o enriquecimento cultural da instituição, em uma proposta de 
aproximação da Justiça Federal com a sociedade. 
 Tem em seu repertório músicas como: Trenzinho Caipira, de Villa 
Lobos, Carinhoso, de Pixinguinha, e Glória In Excelsis, de Carole Stephens. 
À frente do grupo está Hellem Pimentel, maestrina-fundadora do coral. 

RPVs a serem pagas na 2ª Região (Rio e Espírito Santo):

Coral reunido após apresentação na Justiça Federal 

no � nal do ano passado
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Repertório proposto para o Festival de Domingos Martins:

- Dona Nobis (Anônimo)
- Glória In Excelsis (Composição: Carole Stephens)
- Trenzinho Caipira (Composição: Villa Lobos. Arranjo: A. Yara Campos)
- Samba do Arnesto (Composição: Adoniran Barbosa. Arranjo: Sérgio Wontroba)
- Você (Composição: Tim Maia. Arranjo: Márcio Mattos)

OAB abre inscrições para a Semana do Advogado

 As inscrições para a Semana do Advogado 2011 já estão abertas. Este ano, o tema é “Desafi os da Advoca-

cia: Direito e justiça em tempos de reformas” e o ciclo de palestras será realizado de 8 a 10 de agosto, no Centro de 

Convenções de Vitória. 

 O presidente e o secretário geral da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante e Marcus 

Vinícius Furtado Coêlho, respectivamente, estarão na Sessão Solene de Abertura do evento, organizado pela Escola 

Superior de Advocacia da Seccional (ESA/OAB-ES).

 Entre os palestrantes confi rmados estão o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Mário 

da Silva Velloso, e os ministros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Jefferson Kravchychyn e Jorge Hélio Cha-

ves de Oliveira, ambos indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil.

 Também já confi rmaram presença o professor pós doutor pela Universidade de Lisboa, Lenio Luiz Streck, 

o professor livre docente da USP, José Afonso da Silva, o professor livre docente de Direito Tributário da USP, 

Heleno Taveira Torres, e Nelson Nery Junior, professor titular da Faculdade de Direito da PUC-SP, todos autores 

de diversas obras jurídicas. (Nota de divulgação da OAB)

 Veja no Portal da OAB (www.oabes.org.br) a programação completa e link para inscrições.

Revista CEJ  já está disponível no Portal do CJF

 A Revista CEJ, editada pelo Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do Conselho da Justiça Federal (CJF) já está 

disponível em versão eletrônica no Portal do CJF (www.cjf.jus.br), no item “Centro de Estudos Judiciários – publica-

ções”. A revista, que está em sua 52ª edição, aborda temas atuais e controversos, em diversas áreas, como Direito Civil, 

Direito Constitucional, Processual Civil, Filosofi a do Direito.

 Alguns exemplos de artigos desta edição são: a questão da composição da lide possessória com base exclusi-

va no domínio; a possibilidade de controle de constitucionalidade de lei pelo Poder Executivo; os limites imanentes à 

substituição processual na fase de cumprimento das ações coletivas; e a Filosofi a do Direito como disciplina no curso de 

aperfeiçoamento de magistrados.

 No âmbito do Direito Internacional Ambiental, discutiu-se o tema da sustentabilidade da exploração comercial 

da biodiversidade brasileira, sob a ótica de tratados internacionais; em Teoria do Direito, o tema da memória como con-

dição de possibilidade à efetivação dos direitos humanos, dentre outros.  

 Na seção “Indicações Literárias”, a revista divulga três recentes obras: Recursos Cíveis nos Juizados Especiais 

Federais; Curso Modelar de Direito Penal; e Crimes da Ditadura Militar. Assessoria de Comunicação Social do CJF

Defensoria Pública seleciona estagiários

 A Defensoria Pública da União no Espírito Santo abriu processo seletivo simplifi cado para 05 (cinco) 

vagas, no período da manhã, de estágio em Direito. A seleção consistirá em entrevista e redação e será realizada 

entre os dias 18 e 29/07/2011 na sede da Defensoria Pública da União, localizada a Rua Doutora Odette Braga 

Furtado, n.º 110, Enseada do Suá, Vitória/ES.

 Podem participar da seleção os estudantes matriculados entre o 7° e o 9° semestre do curso de graduação 

em Direito e cadastrados no CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). 

 O estágio pode ser cumprido em quatro ou seis horas diárias, com bolsa-auxílio de R$ 364 e R$ 520, res-

pectivamente, mais benefícios previstos na Lei do Estágio. Os interessados deverão entrar em contato por meio 

do número 3145-5616 para agendar horário com Danúbia. Defensoria Pública da União


