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e Transporte, Edil-
son Carlos Vidal; 
e o supervisor da 
Seção de Desenvol-
vimento de Pessoas 
(Sedpe) em exercí-
cio, André Coelho 
Ferreira.

Responsabilidade - Após a assinatura do termo de aber-
tura do projeto, a geógrafa Vera Vanda Jeanmonod Luz 
deu início à sua palestra, parabenizando a Seção Judi-
ciária pela iniciativa e pela representatividade no ato de 
lançamento do projeto, o que, na opinião dela, demonstra 
organização e ordenamento. “O planeta está ameaçado e 
todos nós somos responsáveis”, ressaltou, lembrando que 
atitudes simples podem resultar em médio e longo prazo 
num meio ambiente mais preservado e mais saudável para 
todos.
 “Precisamos deixar de ver o resíduo como lixo. 
Porque lixo é somente aquilo que não pode ser reaprovei-
tado. O resto é material reciclável, que além de não ir para 
lixões ou aterros, podem gerar renda para muita gente”, 
observou Vera. Ela alerta que é preciso adotar a postura 
dos “três erres”: reduzir o consumo, reutilizar os materiais 
e reciclar, sempre que possível. 
 Vera destacou ainda a criação da Lei 12.305/2010, 
que trata da Política Nacional de Resíduos e determina, 
dentre outros pontos, que setores públicos, privados e to-
dos os cidadãos são responsáveis pela destinação dos re-
síduos. Também ressaltou a importância de as instituições 
implantarem a coleta seletiva, porque formam multipli-
cadores da ideia. “As pessoas acabam adotando a prática 
também em casa e 
aos poucos a socie-
dade vai mudando e 
percebendo os bene-
fícios”. 
 O evento foi 
o pontapé inicial do 
projeto, que ainda 
prevê, dentro outras 
ações, campanhas de 
conscientização para públicos interno e externo, visita aoa 
terro sanitário de Vitória e treinamento dos terceirizados 
responsáveis pela limpeza do prédio.

Evento reúne servidores e terceirizados em prol 
de um meio ambiente sustentável

 O Dia Mundial do Meio Ambiente na Justiça Fe-
deral do Espírito Santo foi comemorado na quarta-feira, 5, 
com a assinatura, pela diretora do foro em exercício, juíza 
federal Cristiane Conde Chmatalik, do projeto que implanta 
a coleta seletiva nesta seccional. 
 Além da assinatura do projeto - concebido em con-
junto pela Seção de Serviços Gerais (Seseg/NAF) e pelo Es-
critório de Projetos da JFES - houve palestra, aberta a juízes, 
servidores, funcionários das empresas terceirizadas, estagi-
ários e demais interessados, com o tema “Meio Ambiente 
na prática”, Vera Vanda Jeanmonod Luz, geógrafa, especia-
lista em Gestão Ambiental e Resíduos e assessora técnica 
da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 
Vitória (PMV). 

 Na rota da coleta seleti-
va - “Este é um dia muito 
importante para a Seção 
Judiciária, que passa ago-
ra a ser inserida na rota do 
sistema de Coleta Seleti-
va da Prefeitura Munici-
pal de Vitória”, ressaltou 
Cristiane Chmatalik na 
abertura do evento. A ma-

gistrada explicou que serão adquiridas novas lixeiras para 
cartórios, áreas administrativas e outras áreas de circula-
ção no prédio sede, de forma que as pessoas possam des-
cartar materiais separando resíduo seco e resíduo úmido. 
“Esperamos, com isso, fazer uma economia enorme de 
lixo descartado no meio ambiente, possibilitando que os 
materiais possam ser reaproveitados”, destacou.
 A juíza lembrou que 30 anos atrás não existia essa 
preocupação, mas atualmente é imperativo mudar a men-
talidade e se preocupar em utilizar o meio ambiente de for-
ma a preservá-lo para futuras gerações, “principalmente 
levando em conta que hoje o consumo é muito maior e 
grande parte das coisas são descartáveis”.
 Em seguida, foi convidada para assinar o termo de 
abertura do projeto, juntamente com a diretora da Secreta-
ria geral, Maria Cristina Natalli; a diretora do Núcleo de 
Comunicação Social e Relações Públicas (NCS), Ana Pa-
ola Dessaune Carlos Vidal; o supervisor da Seção de Ser-
viços Gerais (Seseg), Isaías Luis de Souza; o supervisor da 
Seção de Transporte e Vigilância (Setrav), André Lopes de 
Resende, representando o diretor do Núcleo de Segurança 



Roberto Gil assume titularidade da 3ª VF-Cível de Vitória a partir de 
14 de junho e Eduardo Marques assume a 2ª Criminal até o dia 19

 O Corregedor-Regional da Justiça Federal da 2ª Região, desembargador federal André Fontes, por meio 
do Ato nº T2-ATC-2012/00156 de 28 de maio de 2012, designou o juiz federal substituto do 2º Juizado Especial 
Federal de Vitória, Roberto Gil Leal Faria, para assumir, sem prejuízo de sua jurisdição, a titularidade da 3ª Vara 
Federal Cível de Vitória/ES, de 14 de junho até ulterior deliberação.  
 A designação se deu em razão do afastamento do juiz federal titular Macário Ramos Júdice Neto, e de 
promoção do juiz federal substituto Paulo Gonçalves de Oliveira Filho, com jurisdição na Vara Federal de Cola-
tina. 
 O corregedor também designou o juiz federal substituto da 1ª Vara Federal Criminal de Vitória/ES, Edu-
ardo Nunes Marques, para, sem prejuízo de sua jurisdição, assumir a titularidade da 2ª Vara Federal Criminal de 
Vitória, de 31 de maio a 19 de junho, por motivo de férias dos juízes federais titular e substituto, Ronald Krüger 
Rodor e Rodrigo Reiff Botelho e da participação do juiz federal Ronald Krüger em reunião no TRF2 e de férias 
regulamentares do juiz federal substituto Rodrigo Reiff Botelho. (Ato nº T2-ATC-2012/00160 de 30 de maio de 
2012).

 Foi publicado no Diário Eletrônico da 2ª Região, nesta quarta-feira, 6, ato da Corregedoria-Regional 
que suspende os efeitos, de 04 a 22 de junho, da designação do juiz federal substituto da 5ª Vara Federal Cível, 
Gustavo Moulin Ribeiro, para, sem prejuízo de sua jurisdição, assumir a titularidade do 3º Juizado Especial Fe-
deral, tendo em vista o acúmulo de funções do titular, juiz federal Rogério Moreira Alves, que hoje atua como 
presidente da Turma Recursal capixaba e membro da Turma Nacional de Uniformização.
 Para assumir a titularidade do 3º JEF naquele período passou a ser designada a juíza federal substituta da 
1ª Vara Federal Cível, Viviany de Paula Arruda.(Ato Nº T2-ATC-2012/00164 de 01 de junho de 2012)

Viviany Arruda assume a titularidade do 3º JEF até dia 22

 A Escola da Magistratura Federal da 2ª Região (Emarf) oferece nos 
dias 28 e 29 de junho, das 9 às 13h, no Rio de Janeiro, com transmissão em 
tempo real por videoconferência para a Justiça Federal do Espírito Santo, o 
curso: “Responsabilidade Civil em debate”, uma iniciativa da Comissão de 
Direito Privado.
 O evento é gratuito e aberto ao público.
 Inscrições para magistrados federais da 2ª Região devem ser feitas 
pelo módulo do CAE no link http://www2.trf2.gov.br/cae/.
 Servidores da JFES e demais interessados podem se inscrever pelo 
telefone (27) 3183-5187 e e-mail nucleoemarf.es@jfes.jus.br.

‘‘Responsabilidade civil em debate’’: transmissão por videoconferência 
nos dias 28 e 29

Varas Federais em inspeção

 Estarão em inspeção ordinária anual, de 18 a 22 de junho, as seguintes varas federais capixabas:

  - 5ª Vara Federal Cível
   - 4ª Vara Federal de Execução Fiscal
    - 2º Juizado Especial Federal
     - 3º Juizado Especial Federal
      - Vara Federal de Colatina



 A Justiça Federal do Espírito Santo realizará no dia 26 de junho mais 
uma mobilização em prol do cadastramento e do peticionamento eletrônicos. 
 
	 Das	12	às	18	horas,	servidores	ficarão	de	plantão	no	auditório	Juiz	Fe-
deral Luiz Eduardo Pimenta Pereira, na sede do órgão, em Vitória, cadastrando 
advogados	 e	 sanando	 dúvidas	 desses	 profissionais	 relativas	 ao	 processo	 e	 ao	
peticionamento com uso das ferramentas digitais. 
 
 Implementada em 2011, pelo diretor do foro da JFES, juiz federal Fer-
nando Cesar Baptista de Mattos, a mobilização junto aos advogados partiu de 
uma ideia da servidora Neidy Aparecida Torrezani, diretora do 2º JEF. 
 
 A ação é fruto de uma parceria entre as áreas Judiciária e Administrativa 
da Justiça Federal, sob a coordenação do Núcleo de Comunicação Social e Re-
lações Públicas (NCS). O evento conta com o empenho de servidores das varas 
federais e da Seção de Atendimento ao Usuário (Sesau/NTI), e com o apoio da 
OAB/ES.
 
 Durante o evento, além do atendimento individual aos advogados, serão 
distribuídas cartilhas de orientação para utilização do processo eletrônico, que também podem ser consultadas pelo 
www.jfes.jus.br.  Aproveite a oportunidade!

Atenção, advogados: dia 26 haverá mais uma mobilização 
pelos cadastramento e peticionamento eletrônicos

 Pela primeira vez em seus dez anos de existência, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais (TNU) promove um mutirão. O objetivo é reduzir a quantidade de recursos que aguardam julgamento. De 
acordo com o balanço da primeira fase, realizada entre fevereiro e abril deste ano, foram julgados 3.408 processos. No 
período, o colegiado analisou a média mensal de aproximadamente 1.139 casos.

 O recorde é resultado da dedicação exclusiva dos juízes, que foram afastados de suas funções na primeira ins-
tância	e	nas	turmas	recursais,	graças	a	um	acordo	firmado	entre	os	tribunais	regionais	federais	e	o	presidente	da	TNU	e	
corregedor-geral da Justiça Federal, ministro João Otávio de Noronha. Na avaliação do ministro, os dados indicam uma 
redução substancial do acervo de processos na Turma Nacional. “É provável que, no segundo semestre, o trabalho se 
restrinja ao estoque do mês”, prevê.

Etapa final

 A segunda fase do mutirão, que começou no mês de maio, deve ser encerrada em julho. Até lá, a expectativa 
da TNU é julgar todos os processos acumulados, para que, a partir de agosto, o trabalho seja normalizado. Segundo o 
corregedor-geral da Justiça Federal, essa é uma das iniciativas realizadas com o objetivo de conferir mais celeridade às 
demandas da sociedade. “As causas que chegam aos juizados especiais federais são sociais e relevantes, e necessitam de 
uma	Justiça	rápida	e	próxima	do	cidadão.	Nesse	caso,	celeridade	se	traduz	em	eficácia”,	definiu.

Súmulas

 O saldo positivo do mutirão da Turma Nacional vai além da produtividade em número de processos julgados. 
Outra ação que visa agilizar o trabalho do colegiado é a edição de súmulas. Somente nos quatro primeiros meses de 
2012,	o	colegiado	sumulou	11	entendimentos,	alcançando	o	total	de	56	súmulas.	As	súmulas	têm	o	objetivo	de	pacificar	
o entendimento do colegiado e uniformizar as decisões das turmas recursais regionais. O teor dessas interpretações surge 
a partir do julgamento de diversos casos análogos.

 Assessoria de Comunicação Social do CJF

TNU bate recorde de processos julgados em mutirão inédito



Publicada resolução que regulamenta a gestão da               
identidade institucional da JF
 O	Diário	Oficial	da	União	de	5	de	junho,	na	
Seção I, página 60, publicou a Resolução n. 193, de 
1º de junho de 2012, do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), que dispõe sobre a gestão da identidade da 
Justiça Federal e institui o Manual da Identidade Vi-
sual da Justiça Federal. 
 A resolução dá sequência ao decidido em 
sessão de 28 março de 2011, na qual foi aprovada 
a logomarca única da Justiça Federal. A identidade 
institucional única é o primeiro 
passo do projeto que instituirá 
a Política de Comunicação da 
Justiça Federal, coordenado 
pelo CJF. Com a resolução e 
o manual, o CJF, os cinco tri-
bunais regionais federais e 
respectivas seccionais passam 
a ter o prazo de um ano para 
utilizarem a nova logomarca 
em todos os seus suportes institucionais, com exce-
ção de fachadas e layouts arquitetônicos e carteiras 
de identidade funcional, que serão objeto de projetos 
próprios.
 (...) No intuito de assegurar a uniformidade, 
a integridade e a credibilidade da identidade única 
da Justiça Federal, a resolução outorga às assessorias 
de comunicação social (ou unidades congêneres) dos 
TRFs e respectivas seccionais, sob a coordenação da 
Assessoria de Comunicação Social do Conselho, 
competência para proceder à gestão da identidade 
institucional, que compreenderá, sem prejuízo de 
outras relacionadas à matéria: zelar pela correta ob-
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 Já está disponível no Portal da Justiça Federal (www.cjf.jus.br) a versão eletrônica da edição nº 
18 do Caderno TNU. A publicação apresenta um balanço da primeira fase do mutirão realizado 
para colocar em dia o estoque de processos da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 
Especiais Federais. Outro destaque desta edição é uma entrevista exclusiva com o presidente 
da TNU e corregedor-geral da Justiça Federal, ministro João Otávio de Noronha.  
 O Caderno TNU também traz matérias sobre decisões importantes da Turma Nacional de 
Uniformização, proferidas nas sessões dos meses de março e abril deste ano. São questões 
envolvendo pensão por morte, litigância de má fé, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
responsabilidade do poder público, aposentadoria especial, salário-maternidade, entre outros. 
LINK: http://www.jf.jus.br/cjf/comunicacao-social/informativos/caderno-tnu/TNU18_web.
pdf/view.   
 Assessoria de Comunicação Social do CJF

Nova edição do Caderno TNU já está no Portal do CJF

servância do Manual da Identidade Visual no âmbito 
institucional; assegurar a uniformidade na utilização 
da identidade e da imagem institucional em todas as 
mídias; e assegurar a uniformidade na utilização da 
identidade e da imagem institucional em todos os pro-
jetos e ações institucionais, assim como sua conformi-
dade aos preceitos do manual.
 De acordo com o manual, “a identidade visual 
é apenas um dos aspectos da identidade corporativa, a 

qual,	para	que	se	firme	como	uma	
autêntica personalidade institucio-
nal	sólida	e	confiante,	deve	incluir	
todos os aspectos da cultura orga-
nizacional, de sua política de atua-
ção, de sua postura ética e valorati-
va e de seu relacionamento com os 
diversos públicos de interesse”. 
 A resolução foi aprovada pelo 
Colegiado do CJF, em sessão rea-

lizada em 21 de maio último, nos termos do voto-vista 
do corregedor-geral da Justiça Federal, ministro João 
Otávio de Noronha. Em seu voto, o ministro sugeriu 
que no texto da resolução fosse inserida menção ex-
pressa à obrigatoriedade do uso das Armas Nacionais 
(brasão da República) nos papéis destinados aos atos 
oficiais,	ofícios,	convites	e	outras	publicações	de	cará-
ter	oficial.	
 A Resolução 193 e o Manual da Identidade 
Visual estão disponíveis para consulta no Portal da 
Justiça Federal, no link: http://www2.cjf.jus.br/jspui/
handle/1234/45879. 
 Assessoria de Comunicação Social do CJF


