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2º Seminário Filosofia & Direito é aberto pelo 
ministro Gilmar Mendes 

 A Justiça Federal do Espírito Santo, na 
direção do juiz federal Fernando Cesar Baptis-
ta de Mattos, realizou nos dias 21, 25 e 27 de 
outubro, dentro das comemorações do “Mês 
do Servidor”, o 2º Seminário da Justiça Fede-
ral Filosofia & Direito. 
 Coordenado pelo juiz federal Ricarlos 
Almagro Vitoriano Cunha, com o apoio dos 
núcleos regionais da Escola da Magistratura 
Federal da 2ª Região (Emarf) e do Centro Cul-
tural Justiça Federal, o evento foi aberto pelo 
ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF).
 Com o tema “Jurisdição Constitucional 
e Democracia: Limites e Possibilidades”, a 

palestra do ministro Gilmar Mendes contou com a presença de aproximadamente 200 pessoas, entre autoridades locais e nacio-
nais, servidores, profissionais das mais diversas áreas e estudantes.
 Conduzida pela presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), 
desembargadora federal Maria Helena Cisne, a mesa diretora foi composta pela diretora 
da Emarf, desembargadora federal Liliane Roriz; o diretor do foro da Seção Judiciária do 
Espírito Santo, juiz federal Fernando Mattos; o prefeito de Vitória, João Carlos Coser; 
o diretor do Núcleo da Emarf no ES, desembargador federal Luiz Antonio Soares; o 
diretor do núcleo do CCJF/ES, desembargador federal José Ferreira Neves Neto; o vice-
-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, desembargador Arnaldo 

Santos Souza; e o conselheiro federal da OAB/ES, Luiz 
Cláudio Allemand.
 Palestras com os professores doutores Willis Santiago 
Guerra Filho, Rodolfo Viana Pereira (UFMG), Aquiles 
Côrtes Guimarães (UFRJ) e o juiz federal Ricarlos Alma-
gro (JFES) fizeram parte dos demais dias do seminário, 
que - nas palavras do coordenador - teve como objetivo 
“ultrapassar a dimensão mecanicista de meros operadores 
do Direito, descortinando, ao menos, o interesse para que 
instauremos uma instância crítico-reflexiva sobre o jurídico, pensando o impensado”. 

Outras presenças registradas:

- Desembargador Federal aposentado do TRF2, Antonio Cruz Netto.
- Juízes federais: Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha (foto), Ronald Krüger Rodor, Marcelo da Rocha 
Rosado, Daniel de Carvalho Guimarães, Francisco de Assis Basílio de Moraes, Bruno Dutra, Boaven-
tura João Andrade, Cristiane Conde Chmatalik, Maria Cláudia de Garcia Paula Allemand e Enara de 
Oliveira Olímpio Ramos Pinto. 
- Juízes de Direito: Heloísa Cariello, Gisele Souza de Oliveira (Assessora da Presidência do TJ/ES) e 
Sergio Ricardo de Souza (Presidente da Associação dos Magistrados do ES).
- Superintendente do Departamento de Polícia Federal do ES, Erivelton Leão de Oliveira. 
- Procuradores do Estado: Rodrigo Marques de Abreu Júdice (Procurador-Geral), Claudio Penedo 
Madureira e Jasson Hibner Amaral. 
- Diretora da Escola Superior de Advocacia (ESA/OAB-ES), Bárbara Valentim Goulart.
- Gerente geral da Caixa (PAB/JF), José Antonio Borges Alvarenga.

Mesa Diretora no 1º dia de seminário

Willis Guerra, Ricarlos Almagro e 
Rodolfo Viana

Aquiles Côrtes Guimarães
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1º mutirão de processos sobre danos morais e materiais 
alcança 70% de acordos

 Das 181 audiências realizadas de 17 a 20 de outubro, no primeiro mutirão de ações de danos morais e materiais 
contra a Caixa Econômica Federal, na Justiça Federal, em Vitória-ES, 120 acordos foram obtidos, ou seja, aproximada-
mente 70%.
 Os processos, em tramitação no 1º e no 2º Juizados Especiais Federais da capital, 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 foi organizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania, que atua sob a coordenação do Núcleo Permanente de Métodos Con-
sensuais de Solução de Conflitos, do TRF da 2ª Região.
As audiências foram realizadas por servidores conciliadores dos dois juizados, do 
Centro de Solução de Conflitos e da Vara Federal de Serra. Mais de 670 pessoas 
foram atendidas.
 Um novo mutirão está previsto para a Semana Nacional de Conciliação, de 28 
de novembro a 02 de dezembro, com processos envolvendo contratos comerciais 
da Caixa e ações relacionadas aos Correios, que tramitam nos 1º e 2º JEFs, nas 3ª, 
4ª e 5ª Varas Federais Cíveis de Vitória, além Seccionais de Cachoeiro de Itape-
mirim, Linhares, Colatina e São Mateus.

Juíza coordenadora
 No dia 14 de outubro, por meio do Ato Nº 6, o diretor do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 
Solução de Conflitos do TRF2, desembargador federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, designou a juíza 
federal Cristiane Conde Chmatalik para, sem prejuízo de sua jurisdição no 2º JEF, atuar como coordenadora do 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Seção Judiciária do Espírito Santo, “podendo praticar 
todos os atos necessários à organização e realização dos trabalhos na busca da solução de conflitos por meios 
consensuais”.

Justiça Federal promove dia 4 de novembro a primeira praça do XIII 
Leilão Unificado

 A Justiça Federal do Espírito Santo promoverá em novembro seu XIII Leilão Unificado. No dia 04, às 13 horas, 
acontecerá a 1ª Praça e, no dia 22, no mesmo horário, a 2ª Praça. Ambas serão realizadas no auditório da Justiça Federal 
do Espírito Santo na Av. Mascarenhas de Moraes, nº 1 877, Monte Belo – Vitória, ES.  
 Será uma boa oportunidade de adquirir bens de diversas naturezas por excelentes preços. 
 Dentre os bens a serem leiloados estão: imóveis em Bento Ferreira e Praia do Suá, vagas de garagem, veículos, 
retroescavadeira, equipamentos de informática, móveis, pedra de granito, máquina para polir mármore, entre outros.  
 Veja a lista de bens no www.jfes.jus.br, campo “Transparência Pública – Leilões”.

Mais informações podem ser obtidas com os leiloeiros: 

- Mauro Colodete - (27) 9955-5000/ 3521-4746 – (28) 
3542-3333 - E-mail:  mauro@colodeteleiloes.com.br
- Bianco Santos de Paiva Almeida - (27) 3315-
1479/8813-1122 - E-mail:  paivaleiloeiro@uol.com.br
- Sergio de Paula Pereira – (27) 3223-4053/9982-3998 - 
E-mail: sergiocascao@terra.com
- Antonio Freire de Paiva Almeida – (27) 3345-

4141/3315-1479 - E-mail: paivaleiloeiro@uol.com.br
- Hidirlene Duszeiko  (27) 0800 707-9272 - Site:  www.
leiloesjudiciais.com.br 
- Mauro Cesar Rocha – (27) 8116-8807/9982-8412 - E-
-mail: Cesarrocha@terra.com.br
- Luiz Carlos Lessa Junior - Site: www.luizlessa.lel.br - 
Tel.: (27) 3315-5148

Você também pode se informar com o Núcleo de Apoio Judiciário da JFES: (27) 3183-5073 e (27) 3183-5162.
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Assistência Judiciária Gratuita: permitido cadastro de pessoas 
jurídicas e profissionais com domicílio fora do ES 
 O diretor do foro da Justiça Federal do Espírito Santo, juiz federal Fernando Cesar Baptista de Mattos, 
editou no dia 26 de setembro de 2011 ordem de serviço que permite o cadastramento de pessoas jurídicas e 
profissionais que não têm endereço profissional no Estado do Espírito Santo, no Sistema de Assistência Judi-
ciária Gratuita. Acesse o documento e conheça a regulamentação, no www.jfes.jus.br.

SJES recebe visita de alunos da UVV 

 A Seção Judiciária do Espírito Santo recebeu no dia 24 de outubro a visita de uma turma do 8º período de Direito 
da UVV, acompanhada do professor Wander Luis Wandekoeken.
 Os alunos foram recebidos no auditório da sede da SJES, em Vitória, pelo diretor do foro, juiz federal Fernando 

Cesar Baptista de Mattos, e, em seguida, ouviram uma breve explanação sobre 
a Justiça Federal, feita pela diretora do Núcleo de Comunicação Social e Re-
lações Públicas, Ana Paola Dessaune Carlos Vidal, e receberam informações 
sobre estágio, pelo supervisor da Seção de Desenvolvimento de Recursos Hu-
manos e Estágio (Sedre/NGP), Ronnie Francis Rangel Mariano.
 Depois, a turma visitou ao Núcleo de Distribuição, ao 2º Juizado Espe-
cial Federal, à Digitalização, à 1ª Vara Federal de Execução Fiscal e à Biblio-
teca.

Público prestigia exposição de Chaudanne 

 O lançamento da exposição “A arte sacra”, de Gilbert Chaudanne, promovido 
pelo Núcleo Regional do Centro Cultural Justiça Federal no Espírito Santo, e organi-
zado pela servidora Gina Valéria Coelho, no dia 14 de outubro, foi um sucesso. 
 Além de contar com a presença de magistrados e servidores da SJES, o evento 
foi prestigiado por profissionais das artes, da saúde e da literatura, como o artista plás-
tico Hilal Sammi Hilal, o psiquiatra e psicanalista Ruy Perini - autor do livro “Loucura 
e Paixão na obra de Machado de Assis” -, o professor do Departamento de Línguas e 
Letras da Ufes, Santinho, a professora de Literatura Francesa da Ufes, Telma Boudou, 
a advogada, poeta e cronista Flávia Dalla Bernardina – coautora do livro “Além de 
todo gesto” e a médica e escritora Yasmim. 
 A exposição vai até o dia 19 de dezembro, das 12 às 19 horas, no foyer do 
auditório da SJES (térreo).Gina Valério e Gilbert 

Chaudanne

 Até junho de 2012, os tribunais regionais federais deverão implementar integralmente as tabelas processu-
ais unificadas do Poder Judiciário, instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2007. É o que determina 
a resolução aprovada nesta segunda-feira (24) pelo Conselho da Justiça Federal (CJF).  Contudo, enquanto o CNJ 
não institui tabelas sobre temas específicos da Justiça Federal, continuarão sendo adotadas as tabelas únicas de 
entidades nacionais (TUE) e de petições (TUP), bem como outras instituídas pelo CJF.
 O texto da resolução foi apresentado pelo relator do processo, ministro João Otávio de Noronha, correge-
dor-geral da Justiça Federal, que em seu voto destacou o pioneirismo do CJF ao criar o Comitê Gestor das Tabelas 
Processuais da Justiça Federal (Cogetab), já com vistas a essa uniformização das informações processuais. (...) Asses-
soria de Comunicação Social do CJF

Aprovada resolução que unifica tabelas da JF com os demais seg-
mentos do Judiciário 


