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 As audiências do mutirão de conciliação que o TRF2 realizou esta 
semana foram interrompidas por pouco mais de vinte minutos, para dar 
lugar a uma solenidade. No final da manhã do primeiro dia do evento, 4 
de dezembro, a desembargadora federal Liliane Roriz, que se aposenta 
da magistratura no final do mês, recebeu uma comovida homenagem 
de seus colegas. A magistrada, que dirigiu a Coordenadoria dos Juizados 
Especiais Federais da 2a Região, foi responsável pelas ações de concilia-
ção na Justiça Federal do Rio de Janeiro de 2009 a 2011. 
 O ato foi conduzido pelo desembargador federal Guilherme Cal-
mon, diretor do Núcleo Permanente de Solução de Conflitos da 2ª Re-
gião (NPSC2), ao qual cabe, hoje, o planejamento, a produção e a execu-
ção dessas iniciativas. O NPSC2  foi criado pela Resolução nº 15, assinada 
no dia 15 de abril de 2011, pela presidente do Tribunal, desembargadora 
federal Maria Helena Cisne. O documento reestruturou o Gabinete de 
Conciliação, instalado em outubro de 2006: "Ingressamos juntos na magistratura federal, há quase vinte anos. Pode-
ria lembrar, aqui, muitas passagens que se gravaram na minha memória nesse longo período de convivência com 
Liliane Roriz. Mas em vez de enunciar fatos, prefiro dizer que os episódios que tão bem recordo dizem muito de uma 
profissional corajosa, rica de espírito empreendedor, de uma juíza séria e dedicada e de uma amiga sempre fraterna", 
afirmou Guilherme Calmon.
 O diretor da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, juiz federal Marcelo Leonardo Tavares, a juíza federal Marcella 
Brandão, que hoje atua no NPSC2, e a juíza federal Andréa Cunha Esmeraldo, que auxiliou o antigo Gabinete de 
Conciliação, completaram a mesa da breve cerimônia, prestigiada pelos juízes, cidadãos e advogados que, na data, 
participavam do mutirão de conciliação. 
As audiências têm por objetivo promover o consenso entre os proprietários dos apartamentos do condomínio Solar 
do Henrique, na Taquara (zona oeste do Rio) e a Caixa Econômica Federal, financiadora dos contratos de mútuo. A 
pauta, que se estendeu até a quarta-feira, 5 de dezembro, incluiu mais de cem processos ajuizados pelos mutuários, 
que discutem os índices de reajuste das prestações. 
 O cronograma de 2012 do NPSC2  fecha no final da semana, com um mutirão sobre processos referentes a 
créditos comerciais da Caixa Econômica Federal (quinta-feira, 6), ou seja, com questões que discutem serviços pres-
tados pelo banco, como cobranças do cheque especial e do cartão de crédito, bem como com um mutirão sobre 
ações relativas a créditos comerciais dos Correios (sexta-feira, 7). 

Desembargadora federal Liliane Roriz é homenageada 
durante mutirão de conciliação no Rio

Vinte anos de magistratura

 A goiana Liliane Roriz, bacharelou-se em 1975, pela Faculdade de Direito Cândido Mendes, em 1975.  Em 
1993, ingressou na magistratura, como juíza federal substituta. Promovida pelo critério de merecimento em 2005, a 
desembargadora iniciou sua atuação no TRF2  integrando a 2ª Turma Especializada. 
 Entre vários outros títulos, Liliane Roriz é mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela Pontifícia 
Universidade Católica (PUC-RJ). Ainda, a magistrada publicou diversos artigos e o livro “Conflito entre Normas Cons-
titucionais”  (Editora América Jurídica – 2001 e 2002).



 A Justiça Federal do Espírito Santo quer saber qual a sua opi-
nião sobre os seus serviços.  Para isso, a partir desta quarta-feira, dia 5, 
disponibilizou em seu site uma pesquisa de satisfação que pode ser 
respondida pelos advogados, estagiários, partes, enfim, todos que uti-
lizam ou já utilizaram seus serviços. 
 De acordo com Sérgio Pereira de Oliveira e Souza, responsável 
pelo Escritório de Projetos Estratégicos da JFES, “a partir do resultado 
serão traçados planos de ação de melhorias para aqueles indicadores 
considerados insatisfatórios”.  
 O banner da pesquisa para usuários externos estará disponível 
no site da JFES (www.jfes.jus.br) até o dia 19 de dezembro de 2012. 

Ou, se preferir, acesse o link abaixo: 
http://portaldeestatisticas.trf2.gov.br/pesquisasjes/ 

Participe e colabore para a melhoria dos nossos serviços.

JFES disponibiliza em seu site pesquisa de satisfação para 
usuários externos

 A Justiça Federal do Espírito Santo realizará no dia 11 de dezembro, 
das 10 às 17 horas, na Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim, mais 
um atendimento especial aos advogados. 
 O evento – “Mobilização pelo cadastramento e peticionamento ele-
trônicos” – tem por objetivo esclarecer dúvidas dos advogados que atuam nos 
municípios que compõem a jurisdição daquela Subseccional na utilização do 
processo eletrônico. 
 A última mobilização para advogados aconteceu no dia 6 de no-
vembro, em Linhares. A maioria dos advogados atendidos possuía cadastro 
e visualizava as peças mediante acesso à “consulta especial”, mas ainda não 
utilizavam as outras facilidades do processo eletrônico, que permite o envio 
de petições – iniciais e intercorrentes – até as 23h59min59s do último dia do 
prazo, de qualquer computador com acesso à Internet. Ao conhecerem o pro-
grama, os advogados aprovavam o sistema.  “É facílimo”, disse José Massucatti. 
 Em setembro, o evento foi realizado na Subseção de Colatina, que já 
vem obtendo retorno.  De acordo com o supervisor da Seção de Contadoria, 
Distribuição e Mandados (Secod-CO/NAJ), Nielsen Balmant, a presença de ad-
vogados no prédio foi bastante reduzida.  “Hoje consigo desempenhar outras 
funções, como aquelas relacionadas à contadoria, pois os advogados estão 
enviando petições eletronicamente”.

Peticionamento eletrônico: próxima mobilização para 
advogados será dia 11, em Cachoeiro de Itapemirim



Aproveite a chance para tirar suas dúvidas e também usufruir desta facilidade!
 
 A Subseccional de Cachoeiro de Itapemirim – localizada na Av. Monte Castelo, s/n, Independência – é 
composta de duas varas federais e sua jurisdição abrange, além de Cachoeiro, os municípios de Ibatiba, Concei-
ção do Castelo, Irupi, Iúna, Muniz Freire, Ibitirama, Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, 
Alegre, Vargem Alta, São José do Calçado, Muqui, Atílio Vivacqua, Iconha, Rio Novo do Sul, Bom Jesus do Norte, 
Apiacá, Mimoso do Sul, Itapemirim, Presidente Kennedy, Piúma e Marataízes.  

Presidente do TRF2 suspende a eficácia das promoções 
de juízes substitutos

 Em ato divulgado no dia 3 de dezembro, no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, a presidente do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, desembargadora federal Maria Helena Cisne, suspendeu, até ulterior deliberação do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), a eficácia das promoções de 16 juízes federais substitutos, pelo critério de antiguidade e merecimen-
to, ocorridas na sessão plenária de 12 de novembro de 2012. 
 Na Seção Judiciária do Espírito Santo, o ato da presidente abrangeu os juízes que assumiriam a titularidade das varas 
federais de São Mateus, de Linhares e 1ª de Cachoeiro de Itapemirim, além da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/
ES.
 
 Veja abaixo o ato na íntegra.
  
ATO Nº T2-ATP-2012/00718 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.
 
 A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, no uso das atribuições, e em virtude da liminar defe-
rida pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0006988-47.2012.2.00.0000, 
acerca do julgamento desta Corte, na Sessão Plenária de 12/11/2012, que promoveu, pelo critério de antiguidade e merecimen-
to, Magistrados da 2ª Região para 16 (dezesseis) cargos de Juiz Federal Titular, RESOLVE:
 
SUSPENDER, até ulterior deliberação daquele Conselho, A EFICÁCIA dos atos abaixo relacionados:
 
 

I. T2-ATP-2012/00673, de 13/11/2012 - promoção do Juiz Federal Substituto ODILON ROMANO NETO para a 1ª Vara Federal 
de São Mateus/ES;

II. T2-ATP-2012/00674, de 13/11/2012 - promoção do Juiz Federal Substituto ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA para a Turma 
Recursal dos Juizados Especiais Federais /ES;

III. T2-ATP-2012/00677, de 13/11/2012 - promoção da Juíza Federal Substituta NATÁLIA TUPPER DOS SANTOS para a 1ª Vara 
Federal de Três Rios/RJ;

IV. T2-ATP-2012/00678, de 13/11/2012 - promoção do Juiz Federal Substituto LUIZ CLEMENTE PEREIRA FILHO para a 1ª Vara 
Federal de Linhares/ES;

V. T2-ATP-2012/00681, de 13/11/2012 - promoção do Juíza Federal Substituta MÁRCIA MARIA FERREIRA DA SILVA para a 1ª 
Vara Federal de Angra dos Reis/RJ;

VI. T2-ATP-2012/00682, de 13/11/2012 - promoção do Juiz Federal Substituto ERIK NAVARRO WOLKART para a 3ª Vara Fede-
ral de Volta Redonda/RJ;

VII. T2-ATP-2012/00683, de 13/11/2012 - promoção da Juíza Federal Substituta MARIANNA CARVALHO BELLOTTI para a 2ª 
Vara Federal de Volta Redonda/RJ;

VIII. T2-ATP-2012/00685, de 13/11/2012 - promoção do Juiz Federal Substituto MARCELLO ENES FIGUEIRA para o 2º Juizado 
Especial Federal de Campos/RJ;

IX. T2-ATP-2012/00686, de 13/11/2012 - promoção do Juiz Federal Substituto ALFREDO DE ALMEIDA LOPES para a 2ª Vara 
Federal de Campos/RJ;

X. T2-ATP-2012/00687, de 13/11/2012 - promoção do Juiz Federal Substituto WALNER DE ALMEIDA PINTO para a 1ª Vara 
Federal de Campos/RJ;

XI. T2-ATP-2012/00688, de 13/11/2012 - promoção da Juíza Federal Substituta KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA para a 1ª 
Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES;

XII. T2-ATP-2012/00689, de 13/11/2012 - promoção do Juiz Federal Substituto FABIO DE SOUZA SILVA para a 1ª Vara Federal 



de Macaé/RJ;

XIII. T2-ATP-2012/00690, de 13/11/2012 - promoção do Juiz Federal Substituto VLAMIR COSTA MAGALHÃES para a 1ª 
Vara Federal de Colatina/ES;
XIV. T2-ATP-2012/00691, de 13/11/2012 - promoção do Juiz Federal Substituto ANDRÉ DE MAGALHÃES LENART ZIL-
BERKREIN para a 1ª Vara Federal de Itaperuna/RJ;

XV. T2-ATP-2012/00693, de 13/11/2012 - promoção da Juíza Federal Substituta TERESA ÂNGELA BEZERRA DE MENEZES 
E SOUSA para a 1ª Vara Federal de Volta Redonda/RJ;

XVI. T2-ATP-2012/00694, de 13/11/2012 - promoção da Juíza Federal Substituta CLEYDE MUNIZ DA SILVA CARVALHO 
para a 2ª Vara Federal de Itaboraí/RJ.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 

Desembargadora Federal MARIA HELENA CISNE
Presidente

 A Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, desembargadora federal Maria Helena Cisne, alterou o Edital 
T2-EDP-2012/00023 no que diz respeito aos cargos de Juiz Federal Substituto das Varas Federais da 2ª Região, que serão ofere-
cidos para remoção. A modificação consta do Edital T2-EDP-2012/00024, assinado pela magistrada no dia 29 de novembro.

Leia abaixo o documento, na íntegra: 
 
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
 
EDITAL Nº T2-EDP-2012/00024 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2012
Remoção de Juiz Federal Substituto
(ALTERAÇÃO DO EDITAL T2-EDP-20125/00023)
 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no 
art. 247, e parágrafos, do Regimento Interno, c/c a Resolução nº 24, de 11/11/2008, deste Tribunal, considerando o decidido pelo 
eg. Conselho Nacional de justiça - CNJ, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0006988-47.2012.2.00.0000, 
que interfere diretamente nas varas disponíveis para remoção, RESOLVE:
 
I - ALTERAR o item I, do Edital T2-EDP-2012/00023, publicado no Boletim Interno nº 706, de 22/11/2012, no tocante aos cargos 
de Juiz Federal Substituto das Varas Federais da 2ª Região que serão oferecidos para a remoção, conforme relação abaixo:
 

1) 4ª Vara Federal Cível do Rio de Janeiro/RJ;
2) 7ª Vara Federal Cível do Rio de Janeiro/RJ;

3) 14ª Vara Federal Cível do Rio de Janeiro/RJ;
4) 15ª Vara Federal Cível do Rio de Janeiro/RJ;
5) 27ª Vara Federal Cível do Rio de Janeiro/RJ;
6) 29ª Vara Federal Cível do Rio de Janeiro/RJ;
7) 32ª Vara Federal Cível do Rio de Janeiro/RJ;

8) 9ª Vara Federal Previdenciário do Rio de Janeiro/RJ;
9) 1ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ;

10) 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ;
11) 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ;

12) 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ;
13) 6º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro/RJ;

14) 10º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro/RJ;
15) 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro/RJ;
16) 7ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro/RJ;

17) 1º Juizado Especial Federal de Niterói/RJ;

TRF2 altera edital que abre vagas para remoção de juízes*



18) 2º Juizado Especial Federal de Niterói/RJ;
19) 3º Juizado Especial Federal de Duque de Caxias/RJ;

20) 6ª Vara Federal de São João de Meriti/RJ;
21) 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti/RJ;

22) Vara Federal Única de Magé/RJ;
23) 3ª Vara Federal Cível de Vitória/ES;

24) 3º Juizado Especial Federal de Vitória/ES;
25) Vara Federal de Serra/ES.

 
II - Ficam mantidos os demais termos do Edital, inclusive no que concerne à data de realização do pregão das Varas, que ocorrerá 
em 14/12/2012, e do prazo de 20 dias para inscrição, contados da data de publicação do primeiro Edital (T2-EDP-2012/00023).
 
III - CIENTIFICAR os Juízes Federais Substitutos vinculados à 2ª Região, que qualquer discordância quanto ao disposto acima, 
deverá ser formalizada por escrito a esta Presidência no prazo de 10 (dez) dias.
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 

Desembargadora Federal MARIA HELENA CISNE
Presidente

 
*ACOS/TRF2

 Com uma concorrida sessão plenária, o TRF2 prestou homenagem, na tarde de se-
gunda-feira, 3 de dezembro, à posse do seu mais novo integrante, o desembargador federal 
Marcus Abraham. O magistrado veste a toga na Corte desde o dia 10 de outubro, quando 
assumiu a vaga destinada ao quinto constitucional deixada por Francisco Pizzolante, que 
faleceu em 2009. 
 Durante a cerimônia, ao falar de seu trajeto profissional, iniciada com oito anos de 
exercício de advocacia privada e mais doze na área pública, como procurador da Fazenda 
Nacional, Marcus Abraham destacou que esses papéis institucionais - o de advogado e o 
de magistrado - são diferentes, mas, sob muitos aspectos, complementares: "O advogado 
é o propulsor do processo, que defende, apaixonadamente, suas teses. Mas não basta ter 
razão...é preciso encontrar quem a entenda e a conceda. Essa é a função do juiz". Para o 
novo desembargador, essencialmente, o juiz não defende parte alguma, autor ou réu, mas 
somente "a justiça, como valor e ideal".

Plenário do TRF2 faz homenagem à posse de Marcus 
Abraham na Corte* 

Marcus Abraham (terceiro de pé, a partir 
da esquerda) lê o juramento solene para 
Maria Helena Cisne      

 A solenidade foi conduzida pela presidente do Tribunal, desembargadora federal Maria Helena Cisne, e foi prestigiada 
por um grande número de autoridades, ex-colegas da advocacia, amigos e parentes do empossado. Na mesa, além dos com-
ponentes do Plenário, tiveram assento o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Manoel Alberto 
Rebêlo dos Santos, o procurador chefe da Procuradoria Regional da República na Segunda Região, Nívio Freitas da Silva Filho, o 
subprocurador geral do Estado do Rio de Janeiro, Leonardo Espínola, e o advogado Fernando Fragoso, presidente do Instituto 
dos Advogados Brasileiros. 
 A saudação ao mais novo membro do TRF2 ficou a cargo do desembargador federal Messod Azulay. Também discur-
saram, na homenagem, Nívio Freitas da Silva Filho, a advogada Fernanda Lara Tortima, o conselheiro da Ordem dos Advogados 
do Brasil Luiz Claudio Allemand, e Maria Helena Cisne.  
 Participaram da solenidade os juízes federais da Seccional capixaba, Fernando Cesar Baptista de Matos (juiz auxiliar da 
Presidência do CNJ), José Eduardo do Nascimento (diretor do foro em exercício), Maria Cláudia de Garcia Paula Allemand (titular 
da 5ª VF-Cível) e Cristiane Conde Chmatalik (titular do 2º Juizado Especial Federal e coordenadora do Cescon).
Marcus Abraham é professor de Direito Financeiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), onde obteve o título de 
doutor em Direito Público, em 2005. O magistrado é também mestre em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes 
(2000).
 
*Matéria publicada originalmente pela ACOS/TRF2
Em 03/12/2012.
Com informações do NCS/SJES



EMARF promove o fórum “Estado, Propriedade e 
Função Social” 

 A Escola da Magistratura Regional Federal  (Emarf ) 
do TRF2 promoverá o fórum “Estado, Propriedade e 
Função Social” das 9 às 13 horas dos dias 13 e 14 de de-
zembro, no Centro Cultural da Justiça Federal (CCJF). O 
evento é aberto ao público e haverá transmissão por vi-
deoconferência  para a Justiça Federal do Espírito Santo 
(JFES). 
 O fórum é credenciado na Escola Nacional de For-
mação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e 
faz parte do Curso de Aperfeiçoamento e Especializa-
ção dos Magistrados da 2ª Região (Cae).
Além disso, o evento conta com o apoio da Justiça Fe-
deral da 2ª Região, da Associação dos Juízes Federais 
(Ajufe) e da Associação das Seções Judiciárias do Rio de 

Janeiro e Espírito Santo (Ajuferjes). A realização é uma parceria da Emarf, do CCJF, da Faculdade de Direito da Uni-
versidade Federal Fluminense e do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional (PPGDC/UFF)
 Os magistrados devem se inscrever através do módulo do CAE no link:  http://www2.trf2.gov.br/cae. De-
mais interessados podem se inscrever pelo e-mail nucleoemarf.es@jfes.jus.br ou telefone (27) 3183-5187.

Público-Alvo
Magis t rados  Federa i s ,  Promotores, 
Procuradores da República, Professores, 
Advogados, Operadores  do Di re i to , 
Servidores do Poder Judiciário, Estudantes de 
Direito e demais interessados

VAGAS LIMITADAS

• PARA MAGISTRADOS FEDERAIS
 Pela internet no módulo do CAE:
    www.trf2.gov.br/emarf

•	 PARA	OS	DEMAIS	INTERESSADOS	DO	RIO	DE	JANEIRO
    www.trf2.gov.br/emarf

•	 PARA	OS	SERVIDORES	DO	ESPÍRITO	SANTO
    Pelo telefone (27) 3183-5187   ou   pelo e-mail 

nucleoemarf.es@jfes.jus.br

Palestrantes:
Ronaldo Lobão Professor Adjunto da 
Faculdade de Direito e do Mestrado em Sociologia e 
Direito (PPGSD) da Universidade Federal Fluminense

Luiz	Oliveira	 Jungstedt Professor da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal 
Fluminense

Helena Elias Pinto - Juíza Federal e 
Professora Adjunta da Faculdade de Direito e do 
Mestrado em  Direito Constitucional (PPGDC) da 
Universidade Federal Fluminense

Horas de Estágio pela OAB/RJ
Local:	Centro	Cultural	Justiça	Federal
Av. Rio Branco, 241 - Cinelândia - Rio de Janeiro

Inscrições	Gratuitas	na	EMARF

JFRJ conclui transferência das varas previ-
denciárias para o foro da rio branco*

 No próximo dia 5 de dezembro, a Justiça Federal do 
Rio de Janeiro conclui a transferência das varas previdenci-
árias para o Anexo I do Foro da Avenida Rio Branco, 243. As 
quatro varas previdenciárias estavam instaladas no Foro Ma-
rilena Franco, na Avenida Venezuela. Com a medida, conclui-
-se o redesenho da Justiça Federal no Rio.
 No Foro da Rio Branco, estão reunidas todas as varas 
cíveis e, agora, também as previdenciárias. Na Avenida Ve-
nezuela permanecem as varas criminais e de execução fiscal, 
além dos juizados especiais federais e as turmas recursais. 
Os serviços administrativos estão na Sede, localizada na Av. 
Almirante Barroso. 
 No período de transferências das varas previdenciá-
rias, entre 12 de novembro e 05 de dezembro, houve suspensão dos prazos processuais, do atendimento ao 
público e do expediente interno, conforme determinação da presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região. 
 
*Núcleo de Comunicação Social/SJRJ
Em 03/12/2012.
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 Uma boa notícia para os cofres públicos: ao utilizar-
-se de seu próprio quadro técnico para desenvolver, pelo 
menos, uma parte dos projetos para construção de suas 
sedes, a Justiça Federal tem obtido significativa economia. 
Exemplos disso são as Subseções Judiciárias de Monteiro, 
na Paraíba, e União dos Palmares, em Alagoas, previstas 
para serem inauguradas em dezembro de 2012 e março de 
2013, respectivamente. Em ambos os casos, todos os proje-
tos foram executados pela equipe do Conselho da Justiça 
Federal (CJF) e, com isso, foram economizados cerca de R$ 
250 mil.  
 No momento, outro projeto – de porte bem mais 
elevado – encontra-se em andamento: a sede do Tribunal 
Regional Federal 
da 2ª Região, a ser 
construída no Rio 
de Janeiro (RJ). Os 
cálculos iniciais, 
feitos com base na 
tabela de honorá-

rios do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), indicam custos na faixa de 
R$ 8 milhões. Metade desse valor corresponde ao projeto arquitetônico – e 
a outra metade aos demais projetos, incluindo fundações, estrutura, ins-
talações elétricas, hidráulicas e sanitárias. Ou seja: somente com o projeto 
arquitetônico, a economia poderá chegar a R$ 4 milhões. 
 
*CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Assessoria de Comunicação Social

Justiça Federal economiza em projetos de engenharia e 
arquitetura com equipe do CJF*

 Em conformidade com a Lei 5.010/66, art. 62, inciso I, a Jus-
tiça Federal estará em recesso de 20 de dezembro de 2012 a 6 de 
janeiro de 2013.
 
Consulte o plantão judiciário, no www.jfes.jus.br.

Recesso: de 20 de dezembro a 
6 de janeiro

A Justiça Federal deseja 
que em 2013 muitas
 alegrias venham em 

dobro, junto com muita 
saúde, paz e 
prosperidade. 

 E aproveita para informar que 
estará em recesso de 

20 de dezembro a 6 de janeiro 
de 2013 (Lei 5.010/66, art. 62, I). 
Consulte o plantão judicial no site

www.jfes.jus.br


