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Homenagem ao juiz federal Luiz Eduardo Pimenta promove 
debate sobre a dignidade da pessoa humana

Pregão remove três juízes da JFES para o Rio de Janeiro
 O pregão de remoção de juízes federais titulares, realizado no dia 07 de dezembro no Plenário do TRF2, 
removeu três juízes da Seccional capixaba para a Seccional carioca. 
 Deixam o Espírito Santo os juízes federais Osair Victor de Oliveira Junior, Adriano Saldanha Gomes de 
Oliveira e Rosália Monteiro Figueira.  Titulares respectivamente da 1ª Vara Federa de Cachoeiro de Itapemirim, 
da Vara Federal de São Mateus e da Vara Federal de Colatina, eles irão para a 1ª Vara Federal de Caxias, para a 
Vara Federal de Barra do Piraí e para o Juizado Especial Federal de Campos. 
 O resultado deste pregão será apreciado pelo Pleno do TRF2 para que possa produzir efeitos e as varas 
federais vagas serão, possivelmente, disponibilizadas para promoção de juízes federais substitutos em novo edi-

 O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), a Escola de 
Magistratura Regional Federal da 2ª Região (Emarf), o Centro Cultural 
Justiça Federal (CCJF) e a Justiça Federal do Espírito Santo (JFES) 
prestaram, no dia 07 de dezembro, homenagem ao juiz federal Luiz 
Eduardo Pimenta Pereira, falecido aos 31 anos, em agosto de 2006, com 
aposição de placa com seu nome no auditório da JFES.  
 A homenagem – que também contou com palestra proferida 
pelo procurador do Estado de São Paulo e professor Luís Roberto Bar-
roso sobre “O princípio da dignidade da pessoa humana no Direito con-
temporâneo” – foi prestigiada pelos pais do homenageado, Edith Maria 
Pimenta Pereira e José Jacinto Araújo Pereira, que vieram do Rio de Ja-
neiro participar do evento, e por colegas de magistratura, procuradores, 
advogados, estudantes, representantes de universidades e servidores da 
Seção Judiciária. 
 A mesa diretora foi presidida pelo diretor do Centro Cultural Justiça Federal – Núcleo Espírito Santo, desembar-
gador federal José Ferreira Neves Neto, representando a presidente do TRF da 2ª Região, desembargadora federal Maria 
Helena Cisne. Além do palestrante, a mesa foi composta pelo diretor da Escola da Magistratura Federal da 2ª Região – 
Núcleo Vitória, desembargador federal Luiz Antonio Soares, representando a diretora-geral da Emarf, desembargadora 
federal Liliane Roriz, pelo diretor do foro da Seção Judiciária do Espírito Santo, juiz federal Fernando Cesar Baptista 
de Mattos, e pela procuradora-chefe do Ministério Público Federal no Espírito Santo, Nadja Machado Botelho.
 Para o diretor do foro, Fernando Mattos, nada mais justo do que dar ao auditório - um local onde se compartilha 
ideias e conhecimentos - o nome de Juiz Federal Luiz Eduardo Pimenta Pereira, “pessoa tão dedicada aos estudos”.

Os pais do juiz federal Luiz Eduardo Pimenta Pereira  
descerram a placa com o nome do filho. À esquerda, 
o professor Luís Barroso e, à direita, o diretor do 
foro Fernando Mattos. 

Juízes federais Rodrigo Reiff, Viviany Arruda, Gustavo Moulin, 
Marcelo Rosado e Virgínia Procópio (aposentada); desembarga-
dor federal Luiz Antonio Soares; professor Luís Barroso; pais do 
juiz federal Luiz Eduardo Pimenta, Edith Pimenta e José Jacinto 
Pereira; juíza federal Ana Paula Rodrigues; desembargador fede-
ral José Neves e juízes federais Cristiane Chmatalik e Osair Victor.
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Emoção no culto ecumênico de ação de graças 2011

Confraternização marca encerramento da 5ª Campanha Natal Feliz 
 A tarde do dia 05 foi de confraternização para mais de cem funcionários das empresas que prestam 
serviço à Justiça Federal em Vitória. Realizado no auditório Juiz Federal Luiz Eduardo Pimenta Pereira, o encer-
ramento da Campanha Natal Feliz, que há cinco anos arrecada presentes para os filhos desses funcionários, com 
idades entre zero e 12 anos, contou com uma animada apresentação do Coral da Justiça Federal, na abertura.
 Antes disso, porém, o cerimonial destacou o trabalho realizado por cada um dos contratados – das em-

presas Cep, Uni-Rio, Vigserv, Telemática e Liderança –, lembran-
do que esses funcionários merecem o agradecimento de todos, 
pois muito contribuem para o trabalho de servidores e juízes na 
SJES.

  Este ano foram contempladas 78 crianças e sorteados 68 brin-
des, principalmente entre os funcionários que não tinham fi lhos 
participando da campanha.

  Coordenado pelo Núcleo de Comunicação Social e Relações 
Públicas (NCS), a Campanha Natal Feliz foi desenvolvida a par-
tir de ideia apresentada pela servidora Juliana Pezzin, da Seção 
de Desenvolvimento de Informática (Sedin/NTI), para o Prêmio 
Melhores Ideias, em 2006.

Justiça Federal entra em recesso no dia 20 de dezembro

 Começa dia 20 de dezembro o período de recesso da Justiça Federal, previsto na Lei 5.010/66.  
Até o dia 6 de janeiro de 2012, todas as varas federais e setores administrativos da JFES funcionarão 
em regime de plantão para atendimento às demandas judiciais e encerramento do exercício financeiro 
de 2011. Confira no site www.jfes.jus.br o plantão judicial.

 “Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas mara-
vilhas para com os filhos dos homens!” O Salmo 107.21 deu o tom do 
Culto Ecumênico de Ação de Graças 2011, na Seção Judiciária do Espí-
rito Santo, no dia 6 de dezembro. Esta é a 14ª edição do culto, que todo 
final de ano reúne servidores, magistrados, estagiários, terceirizados e 
aposentados da Seccional.
 Conduzido pela diretora do Núcleo de Serviços, Maria Mada-
lena Marques, o culto foi iniciado com cânticos bastante conhecidos, 
como “Fico Feliz”, de Aline Barros, e a leitura do poema “Te agradeço, 
Jesus”, de autoria da servidora Conceição de Oliveira, do Núcleo de 
Comunicação Social e Relações Públicas. 
 Em seguida, Madalena leu o Salmo 65, junto com todos os participantes. Depois, o supervisor da Seção de 
Redes, Fabricio Vasconcellos Costa fez uma reflexão bíblica, começando pelo evangelho de João, Capítulo 1, que 
fala da vinda de Jesus ao mundo. Passou também pelo Sermão da Montanha, em Mateus, Capítulo 5, destacando a 
simplicidade do evangelho e as bem-aventuranças anunciadas por Cristo, ou seja, o que Ele quer de nós: humildade, 
arrependimento, mansidão, justiça, misericórdia, pureza de coração, pacificação, entre outros ensinamentos. 
 Para elevar ainda mais o espírito, o Coral da Justiça Federal apresentou os hinos “Jesus, alegria dos ho-
mens”, “A Barca” e “Sifuni Mungu”, sob a regência de Hellem Pimentel.
 Em clima de agradecimentos, uma voluntária da Casa Sagrada Família (Casf) – Rosângela Rodrigues da 
Silva - veio ao culto especialmente para agradecer pela doação dos alimentos não-perecíveis arrecadados no 2º 
Seminário da Justiça Federal Filosofia & Direito, àquela instituição, que presta assistência a crianças portadoras do 
vírus HIV e suas famílias.


