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Com a presença do corregedor-geral da 

Justiça Federal, ministro do Superior Tribunal de 

Justiça Arnaldo Esteves Lima, o presidente do 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), 

desembargador federal Sergio Schwaitzer, e o 

diretor do foro da Seção Judiciária do Espírito 

Santo (SJES), juiz federal Fernando Cesar Baptista 

de Mattos, inauguraram a ampliação da sede da 

Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim 

e instalaram sua 3ª Vara Federal, em solenidade 

realizada na manhã da última sexta-feira, dia 30 

de agosto. 

Coube ao diretor do foro da SJES os primei-

ros agradecimentos destinados não somente às 

autoridades e servidores ali presentes, “mas às 

instituições que foram importantes para que esse 

sonho se realizasse”.  Os agradecimentos especiais foram destinados “aos engenheiros que trabalharam nessa 

obra, Everaldo Claudino dos Santos e Paulo Henrique Santos Pereira; à equipe de servidores da Seção Judici-

ária do Espírito Santo, nas pessoas da Cristina (Maria Cristina Natalli, diretora da Secretaria Geral)  e  do Carlos 

Damásio (Diretor do Núcleo de Obras e Manutenção), que têm sido tão importantes; à 

Caixa Econômica Federal, na pessoa do superintendente da região sul, dr. Carlos Aurélio 

Linhares;  da gerente regional governo e Judiciário, Jocilda Nunes Frota; e do gerente de 

atendimento da pessoa jurídica, Washington Luiz Bisi Filho; ao juiz de direito diretor do 

foro da comarca de Cachoeiro de Itapemirim, dr. George Luiz Silva Figueira; à incansável 

equipe de servidores e terceirizados da Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim, 

que não mediu esforços para que nesta etapa final nós pudéssemos estar aqui”. 

Fernando Mattos reconheceu que a trajetória percorrida até aquela data “não 

foi fácil”, por isso, fez um agradeci-

mento muito especial às três últi-

mas administrações do TRF2.  Ele 

explicou o motivo: “na gestão do de-

sembargador federal Paulo Espírito 

Santo na Presidência, dr. Ricarlos (Al-

magro Vitoriano Cunha), era o diretor do foro.  Ele verificou 

o acanhamento das nossas instalações e pediu ao dr. Paulo 

que autorizasse a realização de uma obra para ampliar as 

nossas instalações. Isso foi possível exatamente naquela me-

dida em que hoje nós estamos concretizando aqui.” 

A desembargadora federal Maria Helena Cisne, pre-

sente ao evento, também mereceu um lembrança especial.  

“Gostaria de agradecer muito especialmente à dra. Maria Helena, que é da região, de Mimoso do Sul, tem uma 

ligação muito grande com o Espírito Santo, e me disse que tentaria trazer uma Vara Federal para Cachoeiro de 

Cachoeiro de Itapemirim ganha mais uma vara 

federal e inaugura ampliação de sua sede

Juiz federal 

Fernando Mattos  

(diretor do foro)



Itapemirim, solicitando um estudo ao TRF2 sobre o assunto ”.   

Além da importância da desembargadora federal Maria Helena Cisne no processo que culminou com 

a instalação da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim, o diretor do foro da SJES agradeceu também ao 

atual presidente do TRF2, que havia sinalizado favoravelmente ao tema desde a época da transição da Pre-

sidência do Tribuanal.  “Faço um agradecimento muito especial ao Tribunal Regional Federal (da 2ª Região), 

que em todos os momentos tem sido não apenas aquele pai, mas um parceiro muito grande da Justiça Fe-

deral do Espírito Santo”.

Virtualização

Além de ampliar suas acomodações e instalar uma nova vara federal, a Subseção Judiciária de Cacho-

eiro de Itapemirim está virtualizando todo o seu acervo de processos físicos, o que possibilitará, destacou o 

diretor do foro, que o advogado tenha a Justiça Federal funcionando 24 horas por dia. 

“Esta solenidade, para nós, tem uma simbologia muito grande, pois demonstra o nosso compromis-

so, o compromisso da Seção Judiciária do Espírito Santo com uma prestação acessível, com uma prestação 

próxima do cidadão, do nosso usuário, porque nós somos prestadores de serviço.  A Justiça Federal será tão 

valorizada na medida em que ela possa, cada vez mais, prestar um serviço de qualidade, por isso eu queria 

agradecer, na presença de todos os senhores, muito obrigado”.

Sonho de alguns anos

Falando em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, o presidente da 2ª Subseção da OAB em Cacho-

eiro de Itapemirim, Robson Louzada Teixeira, considerou que aquele 

era um momento de grande orgulho para a advocacia e os jurisdi-

cionados da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim.  “Há alguns anos 

este sonho tem sido sonhado.  Sonhamos juntos a 3ª Vara Federal 

de Cachoeiro, considerando números expressivos, a necessidade 

enorme que é despejada todos os dias aqui no balcão da Subseção 

Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim.  Os 26 municípios que estão 

sob a sua jurisdição têm uma demanda que é o dobro das outras 

subseções existentes no nosso Estado e, por conta disso, nós abraça-

mos, junto com os juízes, junto com os servidores, junto com o TRF2, 

o compromisso da OAB pleitear perante aquele que pudesse ter a 

solução para a nossa dificuldade”, afirmou. 

Robson Louzada ressaltou que “é uma vitória, uma conquista 

muito grande.  Temos que festejar, mas precisamos acreditar que a 3ª Vara vai contribuir efetivamente para 

solucionar as dificuldades que nós temos aqui.  Desejo muito sucesso àqueles que vão servir à 3ª Vara.  Peço 

aos advogados que tenham um pouco de compreensão com as dificuldades, que são normais no início das 

atividades.  Agradeço a todos que contribuíram para que essa conquista pudesse chegar a Cachoeiro e es-

pero que a advocacia possa continuar contribuindo para que Cachoeiro consiga receber, assim como esta, 

novas conquistas, novas vitórias que possam ajudar os nossos jurisdicionados”, concluiu.

Medida irreversível

O presidente do TRF2 assegurou que a instalação da 3ª Vara Federal 

em Cachoeiro de Itapemirim demonstra mais uma vez que a interiorização 

da Justiça Federal “é uma medida absolutamente certa, correta e irrever-

sível”.  “Esse processo vem sendo gradativo, vem sendo árduo, vem sendo 

difícil, porém os resultados estão aí.  Se por um lado o número elevado de 

processos que foi mencionado demonstra a necessidade de ampliação, por 

outro lado, demonstra também que o jurisdicionado vem à Justiça Federal, 

vem às Subseções buscar os seus direitos, apresentar suas demandas.  Esse é 

o principal motivo da existência dessas Subseções, dessas varas do interior, 

dar proximidade da Justiça Federal aos jurisdicionados”.  

Robson Louzada 

(presidente da OAB/Cachoeiro)

Des. federal Sergio Schwaitzer

(presidente do TRF2)



Acesso à Justiça

O corregedor-geral da Justiça Federal, ministro do Superior Tribunal de Justiça Arnaldo Esteves Lima, 

que havia inaugurado a sede própria da Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim, em dezembro 2002, 

quando ocupava a Presidência do TRF2, acentuou que “a inte-

riorização da Justiça Federal que ainda é, digamos assim, pe-

quena relativamente, foi uma medida muito acertada”. 

“A Constituição diz que qualquer lesão ou ameaça de di-

reito deve encontrar a sua solução no Poder Judiciário.  Então, 

na medida em que o nosso Estado assegura o pleno acesso à 

Justiça, ele deve, por outro lado, dotar essa mesma Justiça de 

condições de atender aos jurisdicionados. Isso ainda é relati-

vamente carente na Justiça Federal porque ela deveria, como 

deve, atender aos jurisdicionados de qualquer lugar do país”. 

“A União deveria ela própria cumprir a sua parte, dotar 

a Justiça Federal de melhores 

condições, o que vem sendo 

feito paulatinamente.  Nós sabemos que há realmente uma grande demanda 

contida, o que se tornou patente com a instalação dos juizados especiais fede-

rais, e isso vem sendo mitigado com a interiorização”. 

Ao � nal, o ministro cumprimentou a sociedade de Cachoeiro de Itape-

mirim, os jurisdicionados desta Subseção, os magistrados que aqui atuam, os 

servidores, os procuradores da República e dos órgãos públicos que ali atuam, 

os defensores, os advogados e, especialmente, o dr. Sergio Schwaitzer e o dr. 

Fernando Mattos pelo evento. 

Após o descerramento da placa, a desembargadora federal Maria Helena 

Cisne, várias vezes mencionada na solenidade, pediu a palavra para lembrar 

que a “dra. Enara (de Oliveira Olímpio Ramos Pinto) foi a primeira juíza federal 

“ em Cachoeiro de Itapemrim e foi em nome dela que a desembargadora agra-

deceu e deu os parabéns à Subseção de Cachoeiro pela conquista.

Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim 

Endereço: Av. Monte Castelo, s/nº, Bairro Independência.

 

Competência: 1ª Vara Federal – Juizado Especial Federal, competência privativa para apreciar toda 

a matéria cível; 2ª Vara Federal, competência privativa para conhecer de toda a matéria cível, incluindo 

as execuções � scais; 3ª Vara Federal, competência privativa para processar e julgar as matérias criminais, 

inclusive às pertinentes ao Juizado Especial Criminal, além de processar a execução penal.

SERVIÇO

Ministro do STJ Arnaldo Esteves 

(corregedor-geral da Justiça Federal)

Des. federal Maria Helena Cisne



JFES PROMOVE MOBILIZAÇÃO DE ADVOGADOS EM SÃO MATEUS 
PARA USO DO PETICIONAMENTO ELETRÔNICO

A Justiça Federal promoverá em São Mateus, no dia 25 de setem-
bro, mobilização de advogados em prol do cadastramento e do peticio-
namento eletrônicos, a exemplo das que já ocorreram em Vitória, Linha-
res, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina. 

Das 10 às 17 horas, haverá servidores de plantão na vara federal do 
município (Av. Coronel Constantino Cunha, 1334, Bairro de Fátima), para 
cadastrar advogados e tirar dúvidas sobre o peticionamento com uso das 
ferramentas digitais.  

Estão convidados todos os advogados que atuam nos municípios 
abrangidos pela Subseção Judiciária mateense: São Mateus, Jaguaré, 
Conceição da Barra, Nova Venécia, Vila Pavão, Boa Esperança, Pinheiros, 
Pedro Canário, Montanha, Ponto Belo e Mucurici.

Atendimento individualizado

Implementada em 2011, pelo diretor do foro da JFES, juiz federal 
Fernando Cesar Baptista de Mattos, a mobilização dos advogados é uma 
ação conjunta da Justiça Federal do Espírito Santo com a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB/ES). Ao saírem da mobilização, os advogados destacam a ação como “muito prática e 
positiva” e elogiam o “atendimento individualizado” e a “atitude pró-ativa dos servidores da Justiça Federal” ao 
promover esse dia de esclarecimento. 

A iniciativa é fruto de uma parceria entre as áreas Judiciária e Administrativa da Justiça Federal, sob a 
coordenação do Núcleo de Comunicação Social e Relações Públicas (NCS). O evento conta com o empenho de 
servidores das varas federais e da Seção de Atendimento ao Usuário (Sesau/NTI). 

Além do atendimento individual, são distribuídas cartilhas de orientação aos advogados, que também 
podem ser consultadas pelo www.jfes.jus.br. 

O uso do peticionamento eletrônico traz inúmeras vantagens: é grátis, fácil, rápido, não precisa ter certi-
ficação digital, evita o trânsito e permite o envio das petições a qualquer hora e de qualquer lugar, via internet. 

100% Digital

A Subseção Judiciária de São Mateus atua com processo eletrônico desde meados de 2010 e é a primeira 
Subseção do interior a se tornar 100% digital. A equipe da digitalização da Justiça Federal virtualiza nesta se-
mana os últimos processos físicos da Vara Federal mateense.

A digitalização é feita por estagiários da Escola Estadual Maria Ortiz, sob a coordenação do Núcleo de 
Distribuição (NDI).

SERVIÇO

Mobilização de advogados em prol do cadastramento e do 

peticionamento eletrônicos na Justiça Federal de São Mateus

Data: 25/09/2013

Horário: das 10 às 17 horas

Endereço: Av. Coronel Constantino Cunha, 1334, Bairro de 
Fátima, São Mateus/ES -  Tel.: (27) 3763-4001



Vêm aí quatro mutirões de audiências de conciliação

 O programa “Justiça Federal, muito pra-
zer” recebeu, no dia 27 de agosto, mais uma tur-
ma de estudantes do curso de Direito da UVV. 
 Os alunos foram recebidos pelo diretor 
do foro, juiz federal Fernando Cesar Baptista de 
Mattos, e também pelo juiz federal Ronald Krü-
ger Rodor, que falou sobre o histórico da Justiça 
Federal, mais especi$ camente no ES. 
 Também assistiram a palestras sobre 
processo eletrônico, distribuição de processos, 
e visitaram algumas áreas da sede da JFES em 
Vitória.
 O programa recebe alunos de ensino 
médio e superior. Instituições de ensino inte-
ressadas devem entrar em contato pelo e-mail 
ncs@jfes.jus.br.

Boaventura João Andrade 
é homenageado na ALES

O juiz federal Boaventura João Andrade, presi-
dente da 1ª Turma Recursal do Espírito Santo, foi agra-
ciado com a comenda Ordem do Mérito Domingos 
Martins e título de Cidadão Espírito-Santense, pela 
Assembleia Legislativa do Estado (ALES). A homena-
gem foi feita em sessão solene, na Assembleia, no dia 
26 de agosto.

Servidores das TRs são treinados em sistema de 
acesso ao banco de dados do INSS Em 14 de agosto, 
os servidores das Turmas Recursais capixabas recebe-
ram treinamento em sistema “Plenus”, utilizado para 
acesso ao banco de dados do Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS, no que se refere, principalmen-
te, ao gerenciamento de benefícios a segurados da-
quela autarquia. O treinamento foi ministrado pelo 
servidor do INSS, Almir Rodrigues de Aguiar.

A coordenadora das Turmas, Lilia Coelho de 
Carvalho, explica que a ideia 
surgiu da necessidade de oti-
mização no uso das ferramen-
tas existentes no sistema e par-
tiu de uma iniciativa conjunta 
do presidente da 1ª TR/ES, juiz 
federal Boaventura João Andra-
de, do procurador federal e co-

ordenador do Núcleo de Tribunal de Justiça e Turma 
Recursal, Dalton Santos Morais, e da Coordenadoria 
das Turmas Recursais federais, juntamente com os 
servidores.

ESTUDANTES DA UVV VISITAM 
SEDE DA JFES, EM VITÓRIA

=> Em Vitória, nos dias 11 e 12/9, com 150 processos do Construcard

=> Em São Mateus, nos dias 16, 17 e 18/9, com 200 processos do Juizado Especial 

Federal/aposentadoria rural

=> Em Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 30/09, 1º e 02/10 (aposentadoria rural)

=> Em Colatina, também em outubro (aposentadoria rural)

Nos dias 27 e 28/8, 

houve mutirão em Vitória, 

envolvendo 67 

processos do Sistema 

Financeiro da Habitação. 

Este foi o quinto mutirão 

de SFH promovido pelo 

Centro de Solução de 

Conflitos e 

Cidadania (Cescon)

A juíza federal Cristiane Conde Chmatalik (convocada 

para auxílio ao Núcleo de Solução de Con# itos do TRF da 2ª 

Região) concede entrevista sobre a importância da conciliação

O juiz federal substituto Marcelo da Rocha Rosado (à 

esq) atua em mais uma negociação



JUSTIÇA FEDERAL PROMOVE 3º SEMINÁRIO FILOSOFIA & DIREITO 
NOS DIAS 13, 16 E 20/9, EM VITÓRIA/ES

A Justiça Federal do Espírito Santo (JFES) promove nos dias 13, 16 e 20 de setembro, em Vitória, o 3º 
Seminário Filosofia & Direito.

Organizado pelo juiz federal Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha, titular da 4ª Vara Federal Cível, o even-
to será realizado no auditório Juiz Federal Luiz Eduardo Pimenta Pereira, na sede da JFES, localizada na Av. 
Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, Monte Belo, Vitória.

Programação

A abertura do 3º Seminário da Justiça Federal Filosofia & Direito será às 14 horas no dia 13. 

No dia 16, a partir das 16 horas, haverá as palestras “Hermenêutica Constitucional”, com o professor 
doutor Álvaro Ricardo de Souza Cruz, e “Estruturalismo e Direito”, com o desembargador federal André Fon-
tes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2). 

Encerrando o evento, no dia 20, também a partir das 16 horas, serão proferidas as palestras “Ética nas 
Decisões Judiciais”, com o juiz federal Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha, e “A Argumentação por Precedentes 
e a Relação entre Direito e Razão”, com o professor doutor Thomas Bustamante.

Inscrições

O evento é aberto a magistrados, servidores, advogados, estudantes e profissionais do Direito, da Filo-
sofia e das diversas áreas do conhecimento.  

Para se inscrever, basta enviar e-mail para o Núcleo de Comunicação Social e Relações Públicas da Jus-
tiça Federal (ncs@jfes.jus.br), informando nome completo, telefone e local onde estuda ou trabalha. 

Como entrada, pede-se um quilo de alimento não perecível, a ser doado para entidade filantrópica e 
entregue no local do evento. Serão fornecidos certificados de participação.

3º Seminário da Justiça Federal Filoso� a & Direito

Datas: 13, 16 e 20/09/2013

Local: Auditório Juiz Federal Luiz Eduardo Pimenta 
Pereira, na sede da JFES (Av. Beira-Mar, 1877, Monte Belo, 
Vitória/ES)

Inscrições: ncs@jfes.jus.br

Mais informações: (27) 3183-5109.

SERVIÇO



TRF2 e CCJF promovem em outubro o 2º Seminário Nacional 

de Museus e Centros Culturais do Poder Judiciário*

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) e o Centro Cultural Justiça Federal (CCJF) promove-

rão, entre os dias 14 e 18 de outubro de 2013, no auditório do CCJF (av. Rio Branco nº 241, Cinelândia), o 

“2º Seminário Nacional de Museus e Centros Culturais do Poder Judiciário”. O objetivo do evento é garantir 

o intercâmbio de experiências entre os museus e centros de memória vinculados ao Poder Judiciário no 

Brasil, de forma a estimular a implantação de ações sistêmicas e de colaboração mútua no que diz respeito 

à preservação e à promoção da memória/história do Judiciário brasileiro. 

O Seminário compreenderá quatro eixos temáticos principais: a construção de redes/sistemas de 

relacionamento; a identificação e tratamento dos acervos; a difusão dos trabalhos de preservação da me-

mória do Judiciário brasileiro; e a avaliação das ações desenvolvidas a partir das recomendações do 1º 

Seminário Nacional de Museus e Centros de Memória do Poder Judiciário, realizado em agosto de 2012, de 

forma a permitir um diagnóstico mais preciso sobre os temas que avançaram e as pendências. A Comissão 

Organizadora do 2º Seminário Nacional de Museus e Centros Culturais do Poder Judiciário ficará a cargo da 

diretora da Secretaria de Documentação e Disseminação da Informação (SED) do TRF2, Lenora de Beaure-

paire da Silva Schwaitzer, e do diretor Executivo do CCJF, Cícero Antônio Fonseca de Almeida.

Objetivos especí� cos

O 2º Seminário Nacional de Museus e Centros Culturais do Poder Judiciário tem como objetivos espe-

cíficos: Preservar e promover a memória do Poder Judiciário no Brasil; Sensibilizar as autoridades máximas 

do Poder Judiciário no que diz respeito às medidas necessárias ao reconhecimento, à valorização e ao aper-

feiçoamento das iniciativas existentes no campo da 

preservação e da promoção da memória da Justiça no 

país; Estimular a criação de uma rede/sistema de “luga-

res de memória” vinculados ao Poder Judiciário no Bra-

sil, através da criação de um cadastro específico; Iden-

tificar acervos – coleções, documentos, edificações, 

dentre outros –, de grande potencial para a memória/

história do Judiciário brasileiro; Divulgar as atividades 

realizadas pelo conjunto de instituições de memória do 

Judiciário; Incentivar a produção de pesquisa sobre os 

acervos e demais referências memoráveis pertencen-

tes ao Poder Judiciário; Estimular a profissionalização 

da gestão dos Museus e Centros de Memória do Poder 

Judiciário, através da capacitação profissional, amplia-

ção do corpo de gestores e estímulo à identificação de 

canais de financiamento; Aproximar as iniciativas de 

memória vinculadas ao Judiciário das demais institui-

ções públicas e privadas que trabalham com a questão 

da memória e da cultura; e  Identificar o conjunto de 

normas, princípios, convenções e legislações que tratam da preservação cultural no país e no exterior.

Inscrições

A programação será aberta a magistrados, gestores de iniciativas de memória e demais servidores do 

Poder Judiciário, profissionais que atuam no campo dos museus e dos centros de memória, pesquisadores, 

profissionais atuantes na área e estudantes universitários. As inscrições online são gratuitas e estão abertas 

até o dia 11 de outubro. As inscrições de projetos para apresentação nos painéis devem ser feitas até o dia 

20 de setembro, sendo que o resultado dos selecionados será divulgado até o dia 25 de outubro. Maiores 

informações podem ser obtidas pela internet: www.ccjf.trf2.gov.br, pelo e-mail ccjf@trf2.jus.br ou pelos 

telefones (021) 3261-2566/2551.



O� cinas, grupos de debates e painéis

No momento da inscrição no 2º Seminário Nacional de Museus e Centros Culturais do Poder Ju-

diciário, o participante deverá indicar a oficina de que deseja participar durante o Seminário, além de 

indicar interesse em apresentar uma palestra de 15 minutos sobre as atividades desenvolvidas em sua 

instituição de trabalho. As oficinas serão espaços destinados à realização de cursos de curta duração (6 

horas), oferecidos por especialistas, e ocorrerão nos três primeiros dias do Seminário, sempre às 14 horas.

Estarão à disposição dos participantes os seguintes temas: “Digitalização de acervos bibliográficos 

e documentais”, “Conservação preventiva de acervos bibliográficos e documentais” e “Normas de descri-

ção arquivística”. A lotação máxima de cada oficina será de 35 participantes. Serão oferecidos certificados 

de participação para quem obtiver frequência integral.

Para participar dos painéis os interessados devem enviar à Comissão Organizadora um resumo da 

apresentação, contendo a identificação de quem fará a apresentação (pequeno currículo), o título, os 

objetivos, e a justificativa do trabalho. Ao todo, oito painéis serão selecionados pela Comissão Organiza-

dora.

Quer saber mais sobre o Seminário? Acesse o site www10.trf2.jus.br/eventos.

 
*ACOS TRF2/Com informações adicionais da Assessoria de Comunicação Social do TRF1

Abertas inscrições para seminário sobre a erradicação 

do trabalho escravo no Brasil*

O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça (CEJ/CJF) realizará, em parceria 

com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SRH/PR), Seminário sobre a 

Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil. O evento - que acontecerá na seção Judiciária do Pará, 

em Belém, dia 27 de setembro - é destinado a juízes das varas criminais federais, procuradores do 

trabalho, delegados de Polícia Federal, professores e demais profissionais da área jurídica. Os in-

teressados em participar poderão se inscrever pelo portal do CJF (www.cjf.jus.br), até o dia 23/9. 

O seminário encontra-se amplamente respaldado no Plano Nacional para a Erradicação do 

Trabalho Escravo, lançado pela Presidência da República em 11 de março de 2003 e dá efetivida-

de ao Acordo de Cooperação nº 1, de 2013, firmado entre o CJF e a SHD. O objetivo é sensibili-

zar os magistrados federais mostrando a distância entre os fatos reais, observados nos locais de 

trabalho escravo, e aquilo que chega até a Justiça, bem como os procuradores federais para que 

aumentem o número de denúncias apresentadas à Justiça Federal. 

A coordenação científica do evento está sob a responsabilidade do juiz federal Carlos Hen-

rique Borlido Haddad. A primeira palestra será ministrada pelo professor do Departamento de 

Jornalismo da PUC-SP e coordenador geral da ONG Repórter Brasil, Leonardo Moretti Sakamoto, 

que apresentará um Diagnóstico do Trabalho Escravo no Brasil. O encontro segue, ainda período 

da manhã, com a palestra Ação governamental no combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo, 

proferida pelo coordenador-geral da Comissão Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo da 

CONATRAE da SDH, José Guerra. 

No período da tarde, as conferências serão sobre a Escravidão Contemporânea: Abordagem 

conceitual e repercussão penal do trabalho degradante e da jornada exaustiva, ministrada pela 

Subprocuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge; a Atuação da Justiça do Traba-

lho no combate ao trabalho escravo, proferida pelo juiz do Trabalho Marcus Menezes Barberino; 

o Trabalho escravo. Conceito, ministrada pelo desembargador Federal aposentado Fernando da 

Costa Tourinho Neto e, por fim, a palestra Trabalho escravo: condições degradantes e supressão 

da liberdade, proferida pelo coordenador científico do evento, juiz federal Carlos Henrique Bor-

lido Haddad. 



A emissão do certificado ficará sob a responsabilidade CEJ e se dará mediante o registro de 
frequência integral do participante na oficina. Ao final do seminário, será realizada a avaliação de 
reação, que fornecerá subsídios para o aperfeiçoamento dos próximos eventos. 

Parcerias

O Plano Nacional contém 76 ações, cuja responsabilidade de execução é compartilhada por 
órgãos do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, entidades da sociedade civil e orga-
nismos internacionais. O combate às formas degradantes de trabalho, bem como ao próprio trabalho 
escravo, por serem formas de exploração muito assemelhadas, demanda a conjugação de esforços 
de todos os atores sociais engajados direta ou indiretamente na defesa e promoção da dignidade da 
pessoa humana, especialmente do trabalhador.

*Assessoria de Comunicação Social do CJF

CEJ/CJF ABRE INSCRIÇÕES PARA O SEMINÁRIO AGÊNCIAS REGULADORAS, 
SERVIÇOS PÚBLICOS E DIREITO DO CONSUMIDOR* 

As inscrições para o seminário Agências Reguladoras, Serviços Públicos e Direito do Consumidor já 
estão abertas. O evento é uma iniciativa do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal 
(CEJ/CJF), em parceria com a Escola da Magistratura Regional Federal 2ª Região (EMARF). Os interessados 
em participar poderão se cadastrar, até o dia 19 de setembro, pelo site do CJF. O evento acontecerá de 25 a 
27 de setembro, no auditório Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro. 

O objetivo do encontro, que está sob a coordenação científica da juíza federal Helena Elias Pinto, é ca-
pacitar magistrados, em especial aqueles que atuam nas Varas Cíveis, com informações atuais e relevantes 
ao exercício de suas funções, além de aprofundar a análise e pesquisa do estudo de casos. O intuito é que, 
ao final do curso, eles tenham condições de exercer melhor essa competência na Justiça Federal de 1a e 2a 
instâncias, além de aplicar as informações atualizadas sobre temas do direito do consumidor aos serviços 
públicos e à atividade regulatória do Estado, com base na doutrina nacional e internacional.

Estão sendo oferecidas, ao todo, 140 vagas. Elas são destinadas a magistrados federais, promotores, 
procuradores da República, professores universitários, advogados, servidores do Judiciário e estudantes de 
Direito. Para receber certificado, o participante deve ter, no mínimo, 80% de frequência. Além disso, será 
realizada uma avaliação, que fornecerá subsídios para o aperfeiçoamento dos próximos eventos. 

Mais informações podem ser adquiridas pelo www.cjf.jus.br/cjf/eventos/agencias-reguladoras ou 
pelo e-mail eventos@cjf.jus.br.

*Assessoria de Comunicação Social do CJF

Juízes que atuam como formadores conhecem experiência 
da Escola Nacional da Magistratura da França*

Cerca de 20 magistrados das Justiças Federal e do Trabalho, que atuam como formadores nas Escolas 
de Magistratura, participaram do curso de Formação de Formadores, realizado de 26 a 30 de agosto, na 
Seção Judiciária do Rio de Janeiro. O treinamento foi uma iniciativa do Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF), em parceria com a Escola Nacional da Magistratura (ENM) da França, a 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça do Trabalho (Enamat) e a Escola 
da Magistratura Federal da 2ª Região. 
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Durante o curso, os magistrados obtiveram bases teóricas, metodológicas e pedagógicas para con-
cepção, implementação e avaliação de programas de formação inicial e continuada, de modo a atender às 
especificidades que caracterizam a formação profissional especializada. O treinamento foi conduzido por 
duas magistradas francesas que atuam na formação de magistrados na ENM francesa, Anne-Marie Morice 
e Catherine Grosjean. Essa escola é reconhecida mundialmente pela expertise em matéria de formação de 
magistrados.

“Como formadoras, tivemos a impressão de que, graças ao forte envolvimento e comprometimento 
do grupo, atingimos o nosso objetivo, que era ajudar os magistrados brasileiros a definir os objetivos de for-
mação e pedagógicos, saber conduzir uma formação utilizando os métodos ativos, que são mais adequados 
à formação profissional do que os métodos expositivos normalmente utilizados”, disse a magistrada Anne 
Marie Morice. Segundo a juíza, os formadores aderiram totalmente ao trabalho proposto, de forma que, ao 
final da capacitação, adquiriram as habilidades necessárias para que sejam capazes de colocar em prática 
as informações recém-adquiridas, que se transformarão em competências no ambiente de trabalho, com a 
finalidade de aperfeiçoar a formação dos magistrados brasileiros. 

Para ela, uma semana de formação não é muito, mas é uma primeira etapa. “Na França dizemos que 
é preciso evitar que o suflê murche. Ou seja, as pessoas terminaram uma formação e estão com vontade de 
colocar em prática o que aprenderam. É preciso que as escolas encontrem uma maneira de fazer com que os 
magistrados utilizem suas competências recém-adquiridas, seja pela troca de experiências entre eles, seja 
por outras ações de formação mais curtas no futuro, para manter essa dinâmica”, avaliou. 

Para o grupo de juízes que participou do treinamento, conhecer a experiência da França foi enrique-
cedor. Um dos pontos altos do treinamento, segundo um dos participantes, foi a possibilidade de congraça-
mento entre a Justiça Federal e a do Trabalho. De acordo com outro juiz, sem a profissionalização dos forma-
dores não há como avançar na melhoria da formação dos magistrados brasileiros. Por isso, segundo outro 
magistrado, abriu-se um novo mundo de possibilidade de forma de ensino, além do método tradicional.

O evento contou com tradução simultânea e foi desenvolvido por meio de conferências teóricas, es-
tudos de casos práticos e de situações profissionais, além de apresentação de experiências inovadoras e 
oficinas. Entre os tópicos desenvolvidos, estavam a abordagem teórica da formação de adultos; a especi-
ficidades da formação de magistrados; a qualidade, competências e conhecimentos dos magistrados; os 
objetivos da formação, concepção e desenvolvimento de um programa pedagógico; entre outros.

TNU: CABE ACUMULAR JUROS REMUNERATÓRIOS E DE MORA 
ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO*

*Assessoria de Comunicação Social do CJF

No pagamento dos expurgos in" acionários de conta poupança, é possível a cumulação dos juros remune-
ratórios com os juros moratórios, não se limitando esse acúmulo à data da citação, mas sim à data do efetivo pa-
gamento do débito judicial ou à data de encerramento da conta, o que ocorrer primeiro. A partir deste entendi-
mento, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), reunida no dia 4 de setembro, 
deu provimento ao pedido de uniformização de jurisprudência de uma correntista inconformada com o acórdão 
da Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, que havia limitado a incidência dos juros remuneratórios 
contratuais apenas até a citação.

No processo, a requerente buscava a recomposição de seu saldo em caderneta de poupança, em razão dos 
expurgos ocasionados por regras dos planos econômicos Bresser, Collor I e Collor II, afastadas pela jurisprudência 
dos tribunais. Em primeiro grau, ela havia obtido a recomposição mais os juros de mora. 

Na TNU, o mérito dessa questão tem posição consolidada, conforme decidido nos processos 
2008.72.64.002743-4 e 0004674-74.2006.4.03.6310, da relatoria dos juízes federais Paulo Arena e Vladimir Santos 
Vitovsky, respectivamente. Nesses casos, % cou claro o posicionamento de que os juros remuneratórios contra-
tuais são elemento do próprio objeto do negócio jurídico sobre o qual se discute em juízo, sendo os juros de 
mora, esses sim, compensatórios, pela necessidade de se aguardar a decisão judicial, com indisponibilidade dos 
valores enquanto a demanda se desenvolve. 

Dessa forma, o relator do processo na TNU, juiz federal Luiz Claudio Flores da Cunha, rea% rmou que “os 
juros remuneratórios próprios da caderneta de poupança serão devidos desde cada evento até o efetivo paga-
mento do débito judicial, ou até que tenha ocorrido o encerramento da conta, conforme se apure em liquidação 
e execução do julgado, o que ocorrer primeiro”. Processo 0040401-24.2006.4.03.6301.
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