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 A Justiça Federal do Espírito Santo promove, de 7 a 9 de agosto, por meio do 
Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (Cescon), mais um mutirão de audiências 
de conciliação com processos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Serão levados 
para negociação 142 processos que tramitam nas 3ª, 4ª e 5ª Varas Federais Cíveis de 
Vitória, na Vara Federal da Serra e em grau de recurso no Tribunal Regional Federal da 
2ª Região. As audiências serão realizadas no terceiro andar da sede da JFES (Av. Beira-
-Mar, 1877, Monte Belo, Vitória), sala 319.
 Atuarão no mutirão magistrados das Seções Judiciárias do Espírito Santo e do 
Rio de Janeiro. Da Seccional capixaba, participarão os juízes federais Cristiane Conde 
Chmatalik (titular do 2º Juizado Especial Federal e coordenadora do Cescon), Ronald 
Krüger Rodor (2ª VF-Criminal) e juízes federais substitutos Gustavo Moulin Ribeiro 
(3º JEF), Karina de Oliveira e Silva (1ª VF-Cachoeiro de Itapemirim) e Frederico Mon-
tedonio Rego (2ª VF-Cachoeiro de Itapemirim). Do Rio, virão a juíza federal Marcella 
Araújo da Nova Brandão, que presta auxílio ao Núcleo Permanente de Métodos Con-
sensuais de Solução de Conflitos da 2ª Região, sob a direção do desembargador fede-
ral Guilherme Calmon Nogueira da Gama, e a juíza federal substituta Michele Menezes da Cunha, da Vara Federal 
de Volta Redonda.
 Este é o sétimo mutirão de conciliação promovido pelo Cescon, sendo o terceiro envolvendo processos do 
SFH, com apoio da Caixa e da Empresa Gestora de Ativos (Engea).
 Inaugurado há pouco mais de um ano na JFES, o Centro é ligado ao Núcleo de Apoio Judiciário (NAJ).
 Confira as pautas e os horários das audiências no www.jfes.jus.br.

Justiça Federal realiza mais um mutirão de conciliação 
do SFH, de 7 a 9 de agosto

 A Justiça Federal do Espírito Santo entregou, na quarta-feira (25), à Coordenadoria das Varas Criminais e 
de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado, seu primeiro lote de doações para a campanha “Doe livros 
para os presídios”. Foram entregues seis caixas com 340 volumes, doados por magistrados e servidores da JFES, 
sendo 248 livros de direito, literatura, gramática, auto-ajuda, religião e história, além de 92 revistas de entreteni-
mento, economia e atualidades. 
 De acordo com a Coordenadoria das Execuções Penais, o objetivo da campanha é esti-
mular o hábito da leitura entre os presos, criando, inclusive, a remição da pena. “Os presidiários 
terão que ler livros e fazer um relatório da leitura ou elaborar uma resenha. O estudo feito pelos 
presidiários será avaliado por uma comissão. E, à medida que conseguirem ler mais livros e ela-
borar relatório ou resenha sobre a leitura, os presos terão direito à remição de pena, de acordo 
com a avaliação de cada magistrado”.  
 Na JFES, a campanha continua até o dia 9 de setembro. Os livros podem ser 
doados em dois postos de arrecadação, na sede, em Vitória: Comunicação (NCS), 
4º andar, e Biblioteca (Sedod/NAJ), 8º andar. Também são aceitos revistas e livros 
didáticos.  
 Participe! Sua doação pode ampliar os horizontes e ajudar a mudar os ru-
mos de muitas histórias!

JFES entrega primeira doação à campanha “Doe livros para os presídios” 



 Em pregão de remoção realizado na manhã de quarta-feira (25), no Plenário do TRF da 2ª 
Região, com transmissão por videoconferência para o auditório “Juiz Federal Luiz Eduardo Pimenta 
Pereira”, da Justiça Federal do Espírito Santo, foram definidas as novas composições das Turmas 
Recursais cariocas e capixaba.
 Presidido pelo juiz federal Carlos Guilherme Francovich Lugonis, em auxílio à Presidência do 

TRF2, e com a participação do coordenador dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região e diretor do Núcleo 
de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos da 2ª Região, desembargador federal Guilherme Calmon, o 
pregão deverá ser apreciado no dia 02 de agosto, pelo Pleno do Tribunal. 
 No dia 20 de agosto, às 16 h, será realizada sessão Plenária Extraordinária, em decorrência das remo-
ções dos juízes federais titulares que, com base na Lei nº 12.665/2012, passam a integrar as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Tur-
mas Recursais do Rio de Janeiro e a Turma Recursal do Espírito Santo, no Plenário do Tribunal.
 Passarão a compor a Turma Recursal do Espírito Santo os juízes federais Boaventura João Andrade e 
Pablo Coelho Charles Gomes. A terceira vaga da TR/ES não foi preenchida e deverá ser ocupada, inicialmen-
te, por suplente a ser definido. 
 As quatro turmas recursais cariocas serão compostas pelos juízes: Fátima Maria Novelino Sequeira, 
Luiz Claudio Flores da Cunha, Paulo André Rodrigues de Lima Espírito Santo, Cynthia Leite Marques, 
Wilson José Witzel, Daniella Rocha Santos Ferreira de Souza Motta, Itália Maria Zimardi Arêas Poppe 
Bertozzi, Paulo Alberto Jorge, Liléa Pires de Medeiros, Adriana Menezes de Rezende, Fabrício Fernan-
des de Castro e Flávia Heine Peixoto.
 Além da composição das TRs, após sua homologação, o pregão promoverá movimentação na titulari-
dade de diversas varas federais.
 Na JFES, deverá assumir a titularidade do 1º JEF o juiz federal Paulo Gonçalves de Oliveira Filho.
 Ficaram disponíveis para promoção de juízes federais: 
a) No ES: as Varas Federais de Linhares e Colatina e a 1ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim.
b) No Rio de Janeiro: 2ª Vara Federal de Itaboraí, 1ª Vara Federal de Volta Redonda, 1ª Vara Federal de Três Rios, 
1ª Vara Federal de Angra dos Reis, 3ª Vara Federal de Volta Redonda, 2ª Vara Federal de Volta Redonda, 2º JEF 
de Campos, 2ª Vara Federal de Campos, 1ª Vara Federal de Campos, 1ª Vara Federal de Macaé e a
1ª Vara Federal de Itaperuna. 
 Em 2013 serão disponibilizadas mais 15 vagas para juiz de Turma Recursal, sendo 12 para o Rio de 
Janeiro e 3 para o Espírito Santo.

Pregão define juízes para Turmas Recursais do Rio e do ES

Nota da Direção do Foro
 No dia 24 de julho de 2012, falhas apresentadas 
pelo equipamento nobreak acarretaram a interrupção 
do fornecimento de energia elétrica ao CPD da Seção 
Judiciária do Espírito Santo, no período das 17h14 às 
22h36, impossibilitando o funcionamento dos sistemas 
utilizados nesta Seccional, inclusive o sistema de con-
sulta processual e aqueles vinculados ao processo ele-
trônico.
 A Resolução nº 001 (Art. 2º, § 2º), de 03 de fe-
vereiro de 2010, do TRF da 2ª Região, determina que 
períodos de indisponibilidade superiores a 06 (seis) 
horas consecutivas ensejam automaticamente em pror-
rogação de prazos. Como o prazo de seis horas não foi 
ultrapassado, determino que ficará a cargo do juízo de 
cada Vara Federal prorrogar o vencimento dos prazos 
processuais ocorridos naquela data.

Vitória (ES), 25 de julho de 2012.
José Eduardo do Nascimento
Juiz Federal Diretor do Foro

(em exercício)

 Veja no www.jfes.jus.br a íntegra da Resolução 
nº 001, de 03 de fevereiro de 2010, do TRF da 2ª Região.

 A Escola da Magistratura Fe-
deral da 2ª Região (Emarf ) transmitirá 
por videoconferência para a Justiça 
Federal do Espírito Santo, no dia 17 
de agosto, das 14h às 18h, o Fórum 
“Liberdade de Expressão x Direitos da 
Personalidade”, uma iniciativa da Comissão de Direito 
Constitucional. O evento é aberto ao público.
 As inscrições para o público externo e servido-
res da JFES devem ser feitas pelo e-mail nucleoemarf.
es@jfes.jus.br ou telefone (27) 3183-5187.
 Já os magistrados federais devem se inscrever 
através do módulo do CAE no link http://www2.trf2.
gov.br/cae/.
 Veja o cartaz com a programação em http://
www.trf2.gov.br/emarf/documents/cartazforumex-
pressao2012.pdf.
 A videoconferência poderá ser assistida no au-
ditório da JFES, localizado na Av. Beira Mar, 1877, Mon-
te Belo, Vitória/ES.

Emarf promove fórum “Liberdade de 
Expressão x Direito da Personalidade



 A presidente da República, Dilma Roussef, sancionou na terça-feira, 24 de julho, a 
Lei 12.694, que determina mais segurança para juízes e promotores de Justiça. A norma 
estabelece, dentre outras providências, que, em processos ou procedimentos que tenham 
por objeto crimes praticados por organizações criminosas, o juiz poderá decidir pela for-
mação de colegiado para a prática de qualquer ato processual. As reuniões do colegiado 
poderão ser sigilosas sempre que houver risco de que a publicidade resulte em prejuízo à 
eficácia da decisão judicial. 
 Os tribunais, no âmbito de suas competências, também são autorizados a tomar medidas para reforçar 
a segurança dos prédios da Justiça, especialmente a instalação de aparelhos detectores de metais, aos quais 
se devem submeter todos que queiram ter acesso aos seus prédios, especialmente às varas criminais ou às res-
pectivas salas de audiência, ainda que exerçam qualquer cargo ou função pública, ressalvados os integrantes 
de missão policial, a escolta de presos e os agentes ou inspetores de segurança próprios. 
 A Lei destaca ainda que independe de pagamento de taxa a autorização para o porte de arma de fogo 
utilizadas pelos servidores dos tribunais do Poder Judiciário e dos Ministérios Públicos da União e dos Estados, 
que efetivamente exerçam funções de segurança, na forma de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça - CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP.
 Diante de situação de risco, decorrente do exercício da função, das autoridades judiciais ou membros 
do Ministério Público e de seus familiares, ficou determinado que o fato será comunicado à polícia judiciária, 
que avaliará a necessidade, o alcance e os parâmetros da proteção pessoal. De acordo com a nova norma, a pro-
teção pessoal será prestada de acordo com a avaliação realizada pela polícia judiciária e após a comunicação à 
autoridade judicial ou ao membro do Ministério Público, conforme o caso, pela própria polícia judiciária, pelos 
órgãos de segurança institucional, por outras forças policiais ou, de forma conjunta, por todos estes.
 A Lei 12.694 foi publicada no dia 25, no Diário Oficial da União, e tem 90 dias para entrar em vigor.

Lei alusiva à segurança de magistrados é sancionada

 O presidente do Conselho da Justiça Federal (CJF), ministro Ari Pargendler, liberou aos tribunais regio-
nais federais (TRFs) limites financeiros no valor de R$ 830.171.909,79 relativos às requisições de pequeno valor 
(RPVs) autuadas em junho de 2012. O depósito na conta dos beneficiários é feito de acordo com cronogramas 
de cada TRF.
 Do total geral, R$ 474.160.511,56 correspondem a processos previdenciários – revisões de aposentado-
rias, pensões e outros benefícios –, que somam um total de 60.638 ações, beneficiando, em todo o país, 67.039 
pessoas.
 RPVs a serem pagas em cada Região da Justiça Federal:

TRF da 1ª Região (sede em Brasília-DF, abrangendo os estados de MG, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, 
RO, AP)
Geral: R$ 262.068.645,98
Previdenciárias: R$ 136.368.701,57 – 15.172 pessoas beneficiadas, em 14.013 ações
TRF da 2ª Região (sede no Rio de Janeiro-RJ, abrangendo também o ES)
Geral: R$ 80.639.034,77 
Previdenciárias: R$ 26.257.334,28 – 2.300 pessoas beneficiadas, em 2.300 ações
TRF da 3ª Região (sede em São Paulo-SP, abrangendo também o MS)
Geral: R$ 175.804.868,81
Previdenciárias: R$ 126.831.747,72 – 13.053 pessoas beneficiadas, em 11.741 ações
TRF da 4ª Região (sede em Porto Alegre-RS, abrangendo os estados do PR e SC)
Geral: R$ 201.254.802,14
Previdenciárias: R$ 132.455.511,07 – 24.841 pessoas beneficiadas, em 23.054 ações
TRF da 5ª Região (sede em Recife-PE, abrangendo os estados do CE, AL, SE, RN e PB)
Geral: R$ 110.404.558,09
Previdenciárias: R$ 52.247.216,92 – 11.673 pessoas beneficiadas, em 9.530 ações

*Assessoria de Comunicação Social do CJF

CJF libera R$ 830 milhões em RPVs*



 O Núcleo de Comunicação Social e Relações Públicas (NCS) da JFES lançou nesta 
semana os novos projetos gráficos de suas publicações semanais “Mural” e “JF Digital”. 
Os novos layouts foram desenvolvidos, a pedido do Núcleo, pela Divisão Gráfica do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Digra). 
 Elaborado pela Comunicação da Seção Judiciária desde 2005, o “Mural”, que está 
em sua edição 231, traz notícias voltadas para os públicos interno e externo da Sec-
cional. É afixado entre os elevadores de todos os andares do prédio sede do órgão 
e nos quadros de avisos das Subseções de Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, 
Linhares e São Mateus. Também é enviado por e-mail aos aposentados da JFES e dis-
ponibilizado na intranet, no campo “Informativos”. Toda terça-feira, a cada troca, o in-
formativo tem suas cores alteradas, de forma que o leitor perceba com mais facilidade 
a mudança de edição. Essa característica foi mantida em seu novo visual. 
 Já o “Justiça Federal Digital” (ou “JF Digital”, como 

é carinhosamente conhecido) é este informe eletrônico que você recebe, voltado 
especificamente para o público externo da JFES. Publicado normalmente às sextas-
-feiras na página da Seccional na internet (www.jfes.jus.br), o periódico também é 
enviado por e-mail à imprensa capixaba e a uma lista de assinantes - profissionais 
e estudantes da área do Direito e de outras áreas, que se cadastram para recebê-lo 
semanalmente. A lista de envio do JF Digital conta hoje com mais de 200 pessoas 
cadastradas. O jornal prioriza as notícias da Seção Judiciária do Espírito Santo, mas 
também abre espaço para matérias do TRF2, do Conselho da Justiça Federal (CJF) 
e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O JF Digital foi criado em 2007 e está na 
sua edição 187. 
 O objetivo das publicações é manter servidores e usuários da Justiça 
constantemente informados sobre os eventos e as ações jurídicas e administra-
tivas promovidas pela JF capixaba, contribuindo com a transparência pública, a 
melhoria permanente dos serviços prestados pelo órgão, a integração entre a instituição e seus pú-
blicos interno e externo, a sensibilização para o atingimento de metas, além do fortalecimento dos valores de ce-
leridade, modernidade, acessibilidade, transparência, responsabilidade social e ambiental, imparcialidade, ética 
e probidade.
 Os informativos são totalmente editados pelo NCS, desde a coleta de informações, passando pela produ-
ção de textos e de fotografias, pela editoração das páginas, revisão, impressão (no caso do Mural) e publicação.  
 Ambos estão abertos a colaborações e sugestões, pelo ncs@jfes.jus.br ou ramais 5109, 5175 e 5093.

“Mural” e “JF Digital” de visual novo

 A Escola da Magistratura Federal – EMARF, através de seu Núcleo Regional de Vitó-
ria/ES, realizará processo seletivo para estágio em Vitória/ES. O concurso destina-se ao 
preenchimento de vagas para estagiários nas Varas Federais de Vitória, de acordo com 
as normas do edital constante no site www.jfes.jus.br (link estágios – área de atuação - 
Emarf ).
 A jornada de estágio será de 20 horas semanais, no horário entre 12h e 19h, obser-
vado o turno escolar do estagiário. O requisito para a inscrição e participação no progra-
ma de estágio é cursar, à época, entre o 5º e o 9º períodos de direito em uma Universida-

de ou Faculdade reconhecida pelo MEC.
 O estagiário terá direito a uma bolsa mensal no valor atual de R$ 600,00 (seiscentos reais) e auxílio-transpor-
te mensal. A seleção será feita por prova no dia 28/08/2012, no auditório do prédio da Seção Judiciária do Espírito 
Santo (Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, Monte Belo, Vitória/ES), com início às 14 horas, e programa nas 
áreas de Direito Constitucional, Teoria Geral do Processo, Direito Civil – Parte Geral, Direito das Obrigações e Teoria 
Geral dos Contratos, e Direito Penal – Parte Geral (Vide Programa no Edital).
 As inscrições deverão ser realizadas a partir do dia 20/07/2012 até o dia 20/08/2012, às 19 horas, mediante o 
preenchimento do formulário padronizado de inscrição, que se encontra no site www.jfes.jus.br (link estágios – área 
de atuação Emarf ), e encaminhados para o e-mail nucleoemarf.es@jfes.jus.br.
(EMARF – Núcleo Regional de Vitória)

Abertas inscrições para estágio nas varas federais de Vitória
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CJF realiza audiência pública para contratação de rede wan e internet para 
a Justiça Federal de todo o país*

 O Conselho da Justiça Federal (CJF) realizará audiência pública para formalizar termo de referência des-
tinado à contratação de serviços de rede Wan e Internet para interligar todo o Judiciário Federal Brasileiro. Será 
na segunda-feira, 13 de agosto, das 14 às 19 horas, na Sala de Sessões no 316 do CJF (SCES, Trecho III, Polo 08, 
Lote 9, Brasília, DF). 
 Para quem mora no Rio de Janeiro, o evento poderá ser acompanhado por videoconferência na sede 
do TRF2, que fica na Rua do Acre, 80, Centro. Os interessados em participar da audiência no Tribunal da capital 
fluminense devem inscrever-se até as 18 horas do domingo, 12 de agosto, através do e-mail mva@trf2.jus.br.
 O inteiro teor da minuta do edital e do termo de referência para contratação do serviço de rede Wan e 
Internet pode ser consultado nos endereços eletrônicos:

https://www2.jf.jus.br/infoviajf/editais;
http://www.trf1.jus.br/Consulta/Licitacao/AudienciaPublica.php; http://www.trf2.jus.br; http://www.
trf3.jus.br/trf3r/index.php?id=2527; http://www.trf4.jus.br/trf4/infovia/; 
e http://www.trf5.jus.br

*ACOS - Assessoria de Comunicação Social do TRF da 2ª Região

 É claro que, quando decide se tornar um policial, a pessoa sabe que vai exercer uma atividade de risco. 
Também parece óbvio que este profissional deve ter certeza que o Estado fará o possível para evitar os acidentes. 
Viviane Rosa mostra que nem sempre esses cuidados são tomados e que, por isso, não são raros os casos em que 
agentes ficam feridos ou até perdem a vida por negligência do poder público. No Distrito Federal, a questão é tão 
séria que foi parar nos tribunais.
 Em outra reportagem, o programa repercute uma decisão que promete impedir que aparelhos celulares 
roubados voltem às ruas. Por ordem da Justiça Federal, as empresas e a Agência Nacional de Telecomunicações, 
Anatel, devem liberar o acesso à lista de telefones roubados. Nara Sarmento mostra a 
situação no sul do país onde até a polícia tem dificuldade para acessar o cadastro e com-
bater esse tipo de crime.
 Direto de São Paulo, Erica Resende conta que se depender do Ministério Público 
Federal, os agrotóxicos que têm na fórmula a substância procloraz devem ser retirados 
do mercado. O pedido, que está sendo analisado pela Justiça, se baseia nos riscos que 
a substância pode representar para o homem e também para o meio ambiente. Uma das suspeitas é que ela possa 
provocar câncer.
 Juliano Domingues mostra os obstáculos para a conclusão das obras da Transnordestina. A ferrovia vai ligar 
Pernambuco ao Ceará, mas os trabalhos esbarram na existência de construções irregulares às margens dos trilhos. 
 Outro destaque da edição desta semana do programa Via Legal é o movimento que deve garantir a restau-
ração de um imóvel antigo, que fica dentro no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. A casa, que foi a sede de 
uma fazenda no período colonial, está praticamente destruída. Por ordem da Justiça, o espaço passará por reformas 
e será liberado para visitação pública. A reportagem é de Denise Moraes. 
 O Via Legal é exibido nas TVs Cultura, Justiça, Brasil, além de outras 25 emissoras regionais. Confira os horá-
rios de exibição e assista também pela internet. www.vialegal.cjf.jus.br ou www.programavialegal.blogspot.com.

Via Legal mostra consequências de erros e falhas no trabalho de 
policiais*

TV BRASIL 
(Brasília – canal 02)

29 de julho – domingo 6h

HORÁRIOS DE EXIBIÇÃO

TV JUSTIÇA

25 de julho – quarta-feira 21h30
28 de julho – sábado 18h30

30 de julho – segunda-feira 21h30

TV CULTURA

28 de julho - sábado 07h
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