
Diretor do foro da JFES participa de cerimônia de entrega 
do Prêmio Innovare
 O diretor do foro da Seção Judiciária do espírito Santo, juiz federal Fernando Cesar Baptista de Mattos 
(foto), participou, na quinta-feira, 15, na sala de sessões da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em 
Brasília, da cerimônia de entrega do VIII Prêmio Innovare.  O diretor do foro participa do Prêmio Innovare 
como membro da Comissão Difusora. 
 A oitava edição do Prêmio Innovare, que revelou as práticas vencedoras em 2011 que mais contri-

buíram para o bem público e o aprimoramento da Justiça no Brasil. Este ano, o 
prêmio teve como temas “Justiça e Inclusão Social” e “Combate ao Crime Orga-
nizado” - este na Categoria Prêmio Especial. 
     

 No cadastro do Instituto Innovare (disponível no site www.
premioinnovare.com.br), estão catalogadas mais de três mil prá-
ticas ligadas à adoção e reintegração à família, cidadania, meio 
ambiente, modernização do Judiciário, crescimento urbano, en-

tre muitas outras áreas de notório interesse para a sociedade e membros do direito. “Esta par-
ticipação efetiva e crescente confirma que nossa Justiça passa realmente por uma revolução 
silenciosa”, nas palavras do professor Joaquim Falcão, um dos criadores do prêmio.

 O Instituto Innovare é uma entidade sem fins lucrativos, com sede no Rio de Janeiro, que identifica, 
premia e dissemina práticas que se destacam por seu ineditismo, propiciam o aumento da qualidade da presta-
ção jurisdicional e contribuem para a modernização da Justiça brasileira. Com informações do STF.
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Publicado edital de concurso para o TRF2
 Foi publicado na sexta-feira, 16, no Diário Oficial da União, Edição de 16/12/2011, Seção 3, páginas 331 a 
347, o Edital nº 01/2011, abrindo inscrições para a realização de Concurso Público destinado à formação de cadastro 
reserva e ao provimento de cargos do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e da Justiça 
Federal de Primeiro Grau das Seções Judiciárias dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. 
 A empresa contratada para realização do concurso é a Fundação Carlos Chagas e as inscrições vão de 9 de 
janeiro a 7 de fevereiro, exclusivamente pela internet. Saiba mais e veja o edital no www.jfes.jus.br.

Nova sede da Justiça Federal ganha o nome do Desembargador 
Federal Romário Rangel
 A pedido do diretor do foro da Seção Judiciária do Espírito Santo, Fernando Cesar 
Baptista de Mattos, com o apoio dos desembargadores federais José Ferreira Neves Neto 
e Luiz Antonio Soares, a presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, desembar-
gadora federal Maria Helena Cisne, decidiu, em conjunto com os demais desembargadores 
federais daquela corte, em sessão realizada nesta segunda-feira, 19, no Pleno do Tribunal, 
no Rio de Janeiro, atribuir o nome do Desembargador Federal Romário Rangel à nova sede 
da Justiça Federal no Espírito Santo, situada no Bairro Monte Belo, Vitória, ES.
 Falecido recentemente, no dia 1º de dezembro, Romário Rangel foi o primeiro juiz 
federal nomeado para a Justiça Federal do Espírito Santo, responsável inclusive por sua 
instalação no final da década de 60. Capixaba de Castelo, também foi responsável pela 
instalação do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em 1989, tendo sido seu primeiro 
presidente.



Magistrados e servidores da JFES visitam Seccional gaúcha
 Os juízes federais Marcus Vinícius de Oliveira Costa e Ronald Krüger Rodor, da Seção Judiciária do 
Espírito Santo, acompanhados pelos servidores do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), Ricardo de 
Aquino Júnior e Marcelo Coutinho, visitaram, no dia 6 de dezembro, a Justiça Federal do Rio Grande do Sul. 
Eles foram conhecer o processo eletrônico judicial (e-Proc v2) que é utilizado na 4ª Região e sua aplicação em 
processos criminais.
      Os magistrados, que atuam, respectivamente, na 

1ª e na 2ª Varas Criminais de Vitória, foram recebidos 
pelos juízes José Paulo Baltazar Júnior, da 1ª Vara Fe-
deral Criminal de Porto Alegre, e Sérgio Renato Tejada 
Garcia, coordenador da implantação do processo ele-
trônico na Justiça Federal na 4ª Região.

     Durante a visita, o grupo assistiu a uma demonstra-
ção do processo eletrônico desenvolvido pelo TRF da 
4ª Região. Com informações e foto do portal da SJRS

Dia de festa na Subseção de São Mateus
  Quarta-feira, 

14, foi dia de 
festa na Suseção 
de São Mateus. 
O juiz titular 
Adriano Salda-
nha Gomes de 
Oliveira entre-
gou à represen-
tante da Casa 
Lar mantimentos 
e materiais de 

limpeza e 
higiene ar-
recadados 
em uma 
campanha 
de doação 
em prol da 
entidade. 
Atualmen-
te, o local 
abriga 24 
crianças e 
adolescen-

tes entre 0 e 14 anos vítimas de abuso e maus tratos en-
quanto esperam que a Justiça defina sua situação, através 
de retorno para a família ou encaminhamento para adoção. 
A tesoureira da instituição, Neidimar Gonçalves, ressaltou 
a importância de realizações de campanhas semelhantes 
em prol da entidade. De acordo com o magistrado, é im-
portante que continuem sendo realizadas ações semelhan-
tes através de um rodízio de instituições localizadas nos 
munícipios em que a Subseção possui jurisdição.
 Logo depois, foi realizada um lanche de confrater-
nização com os terceirizados. “Esse é um momento mui-
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to importante. Durante o ano, somos atendidos com toda 
presteza pelos terceirizados, porém, infelizmente, não con-
seguimos agradecê-los todos os dias. O lanche é a oportu-
nidade de agradecer a todos pela dedicação e boa vontade 
que dedicam aos magistrados e servidores todos os dias”, 
disse o juiz titular, antes de, junto com os servidores, en-
tregar as cestas de Natal. Colaboração: Ana Claudia Vianna


