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1º mutirão de processos sobre danos morais e 
materiais começa 2ª feira (17)
 Será realizado, entre os dias 17 e 20 de outubro, no auditório da Justiça Federal, o primeiro mutirão de 
ações de danos morais e materiais movidas contra a Caixa Econômica Federal.  Os processos estão em tramitação 
no 1º e no 2º Juizados Especiais Federais da capital. 
 Nos quatro dias de mutirão, serão feitas cerca de 200 audiências. Os processos dizem respeito a questões 
que podem gerar algum pedido de indenização, seja por dano material ou dano moral, como saques indevidos, 
problemas contratuais, financiamento estudantil, cartão de crédito, entre outros. 
 O mutirão é organizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da SJES, que atua sob 
a coordenação do Núcleo Permanente de Solução de Conflitos e Cidadania, do TRF da 2ª Região, dirigido pelo 
desembargador federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama.

Ministro Gilmar Mendes abre 2º Seminário 
“Filosofia & Direito” na próxima 6ª feira (21)

 A Seção Judiciária do Espírito 
Santo, na direção do juiz federal Fer-
nando Cesar Baptista de Mattos, rea-
liza sob a coordenação do juiz federal 
Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha e 
apoio da Ajufe, dos núcleos regionais 
da Emarf e do Centro Cultural Justiça 
Federal, o 2º Seminário da Justiça Fe-
deral “Filosofia & Direito”, nos dias 21, 
25 e 27 de outubro, no auditório Luiz 
Eduardo Pimenta Pereira, na nova sede 
da JFES, em Monte Belo, Vitória. 
 O seminário – que faz parte das 
comemorações do ‘Mês do Servidor’ – 
será aberto pelo Ministro Gilmar Men-
des (STF), com a palestra: “Jurisdição 
Constitucional e Democracia: limites 
e possibilidades”. Também contará 
com a presença de renomados profes-
sores, como Willis Santiago Guerra Fi-
lho (UNIRIO), Rodolfo Viana Pereira 
(UFMG) e Aquiles Côrtes Guimarães 
(UFRJ), que prestigia o evento pela se-
gunda vez. A palestra de encerramento 
ficará por conta do juiz federal Ricarlos 
Almagro (JFES). 


21, 25 e 27/10, 16h30

Auditório Luiz Eduardo Pimenta Pereira (Justiça Federal, Monte Belo, Vitória)
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Servidora do 2º JEF é selecionada para atuar em pesquisa 
do CEJ/CJF 

 A analista judiciário Mônica da Silva Ramos, do 2º Juizado Especial Federal de Vitória, está entre os 12 servi-
dores selecionados em todo o país pelo Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do Conselho da Justiça Federal (CJF) para 
trabalhar como bolsista na pesquisa “Acesso à Justiça nos Juizados Especiais Federais”.
 A seleção foi realizada entre agosto e setembro deste ano e requeria dos candidatos uma série de requisitos, 
como título de mestre em na área de Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas; experiência em pesquisa empí-
rica, coleta de dados em campo e/ou estudos sobre o Poder Judiciário; disponibilidade para efetivar pesquisa de campo 
em vários Estados; dentre outros.
 Mônica tomou posse na JFES em 13 de maio de 2005 e é mestre em “Políticas públicas e processo” pela Facul-
dade de Direito de Campos (RJ).

Saiba mais sobre o trabalho que ela vai ajudar a realizar:

 A pesquisa será realizada no âmbito do Subprograma de Pesquisa para o Desenvol-
vimento Nacional – PNPD do Programa de Mobilização da Competência Nacional para 
Estudos sobre o Desenvolvimento - PROMOB.
 O estudo pretende verificar vários aspectos sobre a realidade dos JEFs: estrutura orça-
mentária e organizacional; mecanismos de acesso à Justiça existentes; perfil dos usuários e 
das ações judiciais propostas; demanda passada, presente e potencial; impacto dos proces-
sos de interiorização e virtualização, em termos de acesso, celeridade processual e raciona-
lização organizacional; e papel dos agentes do sistema de justiça envolvidos na dinâmica 
dos JEFs e sua percepção sobre a prestação jurisdicional dispensada aos cidadãos.

CCJF abre em Vitória a exposição “A arte sacra” de Gilbert 
Chaudanne 

    O Centro Cultural Justiça Federal, por meio de seu núcleo 
capixaba, abre nesta sexta-feira, 14, no foyer do auditório da 
Justiça Federal, a exposição “A arte sacra”, do francês Gilbert 
Chaudanne.
    O evento faz parte das atividades comemorativas do Mês do 
Servidor e está aberto ao público em geral.
    A JFES fica na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 
1877, Monte Belo, Vitória.

   Saiba mais sobre o artista:

 Gilbert Chaudanne, nome artístico de Gilbert Dubois, nasceu 
em 3/6/1948, em Besançon, França.Formado em Biologia e 

Mestre em Geologia, Chaudanne começou a pintar e a desenhar aos 13 anos de idade e, aos 15 anos, passou a escrever, 
depois de ter lido “Assim falava Zaratustra”. Após os 18 anos de idade, dá início às suas viagens, da Lapônia ao Saara. 
 Em 1972 viaja pela América do Sul e passa pelo Brasil, que o marca culturalmente, um choque tão forte como 
a Índia, voltando em 1977, quando aqui se radica. Em 1985 escolhe Vitória dentre as ilhas capitais.
 Escreveu para vários jornais e revistas literárias na França e no Brasil. Lecionou literatura francesa no Laos e 
no Brasil. Foi professor da Aliança Francesa de Vitória/ES. Em Teresina foi Diretor da Aliança Francesa, Professor do 
Centro de Línguas e Professor da Universidade Federal do Piauí. Publicou 1000 exemplares de “A Passagem de Mari-
na” e vários livros artesanais com tiragem limitada, como “A Montanha do Saber e do Não Saber e da Ilha-felicidade 
redonda”, com gravuras originais tiradas à mão, editado pela FCAA, tendo como editor Enyldo Carvalhinho Filho.
 Fez várias exposições no Brasil e na França.
 Na Arte Sacra (cristã) a marca do artista são os seus retratos da Madona.
 “Das Madonas de Chaudanne não sei falar, apenas olhar, olhar e continuar a olhar”, diz a servidora Gina Valéria 
Coelho, do CCJF/ES, grande admiradora do artista.
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Abertas inscrições para estágio no Juizado Especial Federal em 
Cachoeiro de Itapemirim/ES
 A Seção Judiciária do Espírito Santo realizará processo seletivo para estágio em Cachoeiro de Itapemirim/
ES. O concurso destina-se ao preenchimento de cadastro de reserva para estagiário do Juizado Especial Federal.
 A jornada de estágio será de 20 horas semanais, no horário entre 11h e 19h, observado o turno escolar 
do estagiário. O requisito para participação no programa de estágio é cursar, à época da admissão, entre o 5º e 9º 
período, ou 3º e 4º ano em faculdade conveniada à Seção Judiciária do Espírito Santo. 
 O ingresso de candidato proveniente de faculdade cujo convênio tenha expirado ficará condicionado à 
regularização ou continuidade do contrato entre a Justiça Federal/SJ/ES e a instituição. 
 O estagiário terá direito a uma bolsa mensal no valor atual de R$ 600,00 e auxílio-transporte mensal no 
valor total de R$ 96,80. A seleção será feita mediante apresentação da ficha de inscrição, com extrato de notas e/ou 
histórico escolar (com coeficiente de rendimento) do candidato, onde será considerado aprovado quem tiver média 
final igual ou superior a 6,0 pontos. 
 As inscrições deverão ser realizadas no período de 17/10/2011 a 28/10/2011 na Secretaria da 2ª Vara Fe-
deral de Cachoeiro de Itapemirim, mediante preenchimento do formulário padronizado de inscrição que poderá ser 
obtido através do site www.jfes.jus.br, junto com uma foto 3x4 e extrato de notas ou histórico escolar do candidato 
no curso de Direito. Seção de Desenvolvimento de RH e Estágio/Núcleo de Gestão de Pessoas

Fórum “Direito Privado e Constituição III”: videoconferência dia 27 
de outubro

 A Escola da Magistratura Federal da 2ª Região (Emarf) trans-
mitirá por videoconferência, no dia 27 de outubro, das 9 às 13h, para 
o auditório da Justiça Federal do Espírito Santo, o fórum “Direito 
Privado e Constituição III”, parte do curso de Direito Privado e Cons-
tituição.
 Magistrados Federais devem se inscrever pelo módulo do 
CAE na internet. Servidores e público externo podem fazer suas ins-
crições pelo telefone (27) 3183-5187 ou e-mail nucleoemarf.es@jfes.
jus.br.

Via Legal: estudantes ficam sem merenda por causa do desvio de verba

 Uma irregularidade grave que ainda se repete em muitas cidades brasileiras.  O desvio de recursos que deveriam 
ser usados para comprar merenda escolar é um dos destaques desta edição do programa Via Legal. Juliano Domingues 
mostra o desfecho de um caso que levou o prefeito ao banco dos réus. A cidade fica no interior de Pernambuco e os estu-
dantes já estavam acostumados à falta da alimentação escolar. 
 Outro assunto abordado pelo programa é a batalha enfrentada por quem precisa provar a morte presumida de um 
parente. Por lei, a declaração só pode ser feita pela Justiça. Mas, como é preciso uma longa investigação para saber se o 
desaparecido realmente morreu, a família costuma esperar um bom tempo para começar a receber os benefícios assisten-
ciais. Denise Moraes mostra a decisão judicial que garantiu a uma diarista o direito de receber pensão do marido.
Direto de Porto Alegre, Nara Sarmento explica a decisão que proibiu a União de exigir de volta os valores pagos a mais a 
beneficiários do programa Bolsa Família. Por um erro da Caixa Econômica, no período de agosto a outubro de 2010, parte 
das pessoas atendidas recebeu um acréscimo nos benefícios.  Para a juíza, não houve má fé das famílias e, por isso, elas 
não precisam devolver o dinheiro.
 Os cuidados na hora de escolher uma faculdade é outro destaque do programa. Viviane Rosa mostrar o que pode 
acontecer a quem faz um curso que ainda não foi reconhecido pelo Ministério da Educação.  Não faltam exemplos de 
pessoas que concluíram os estudos e, mesmo assim, não conseguem receber o diploma. Erica Resende repercute a decisão 
que proíbe o Estado de cobrar impostos sobre a taxa de serviço em bares e restaurantes paulistas.  Como a maioria dos 
clientes faz o pagamento com cartões, junto com a conta do bar, as gorjetas acabam entrando no faturamento da empresa 
e são taxadas pelo Estado. Com a decisão, os empresários poderão, inclusive, exigir a devolução do que foi pago de forma 
incorreta nos últimos 11 anos.       
 O Via Legal é exibido nas TVs Cultura, Justiça, Brasil, além de outras 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     


