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Presidente do STJ prestigia 
homenagem à recondução e posse 

dos dirigentes da JFES

421



Na tarde de 10/5 a Justiça Federal do Espírito Santo (JFES), com o apoio do 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) e da Escola de Magistratura Re-

gional Federal da 2ª Região (Emarf), promoveu, na sede do órgão, em Vitória, a 

palestra “Perspectivas da Justiça Federal”, realizada pelo Presidente do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) e do Conselho da Justiça Federal (CJF), Ministro João 

Otávio de Noronha.

Inicialmente, o ministro discorreu sobre a história da Justiça Federal e desta-

cou a sua importância no Poder Judiciário, “devido às causas importantes que 

ela vem julgando no Brasil todo, sobretudo nas localidades mais longínquas”, 

lembrou. A partir de 1988 – continuou -, “a Justiça Federal cresceu e se rees-

truturou em Regiões para atender melhor a população, para atender melhor as necessidades da Federação Brasileira”, destacou.

No entanto, o Ministro defendeu a necessidade de se rever a estrutura da Justiça Federal. “Os Tribunais Regionais Federais estão 

pequenos ante a demanda, graças à intensa interiorização da Justiça Federal de Primeiro Grau. Temos que rever a malha da Justi-

ça Federal. Temos que ter coragem e determinação para redefinir as Varas Federais, tendo em conta a demanda, a realidade social, 

econômica e populacional de cada Região, visando dar um choque de gestão, utilizando, inclusive, novas tecnologias, como a de 

inteligência artificial, buscando sempre a melhoria contínua da qualidade na prestação jurisdicional”, defendeu.

Recondução e posse

Em seguida, ocorreu uma Solenidade em Homenagem à Recondução e à Posse dos Dirigentes 

da JFES para Gestão no Biênio 2019-2021. A Juíza Federal Cristiane Conde Chmatalik foi recon-

duzida à Direção do Foro e os Juízes Federais Rogério Moreira Alves e Américo Bedê Freire Junior 

tomaram posse, respectivamente, no cargo de Vice-Diretor e Substituto Eventual.

Neste segundo evento, a Presidência da Mesa Diretora ficou a cargo do Presidente do TRF2, 

Desembargador Federal Reis Frid. A Mesa também foi composta pelo Presidente do STJ e do CJF, 

Ministro João Otávio de Noronha, pelo Ministro do STJ Benedito Gonçalves, pelos Presidentes 

do Tribunal de Justiça do ES, Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, e do Tribunal Regional 

Eleitoral, Desembargador Annibal Rezende Lima, pelo Corregedor Regional da 2ª Região, Desem-

bargador Federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, pelo Procurador-Chefe do Ministério Público Federal no ES, Paulo Augusto Guaresqui, 

e pelo Secretário Geral da OAB-ES, Marcus Felipe Botelho Pereira.

Em seu discurso, Cristiane Conde Chmatalik agradeceu a presença das autoridades presentes e reiterou a necessidade de integração entre 

os vários órgãos dos Três Poderes para o fortalecimento das instituições. “Não podemos resolver os problemas de forma isolada. Temos que 

nos reunir, de preferência, através da inovação – que continuará sendo um dos pilares da minha administração: a questão da tecnologia 

da informação, com o business intelligence e com os novos métodos de se enxergarem soluções práticas para a Administração Pública”.
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Ministro Noronha dá palestra sobre as “Perspectivas da Justiça 
Federal” e participa da homenagem à recondução e posse dos 
dirigentes da JFES
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Des. Sérgio T. da Gama (pres. TJ/ES), Annibal Rezende (pres. TRE/ES), des. fed. André Fontes (TRF2), 
min. Benedito Gonçalves (STJ) e des. Samuel Meira Brasil (correg. geral da Justiça)

Des. fed. do TRF2: Antonio Ivan Athié (TRF2), Theophilo Antonio Miguel Filho, (corregedor-geral 2ªR), André Fontes (pres. TRF 2017/2019), Luiz 
Antonio Soares (diretor Emarf/ES), José Ferreira Neves (diretor NPSC 2ª R), Sérgio Schwaitzer (pres. TRF2 2013/2015) e Antonio Cruz Netto

A diretora do foro, com os juízes federais 
Ricarlos Almagro, Américo Bedê (substituto 
eventual na Dirfo) e o conselheiro do CNJ 

Fernando Mattos

Com o diretor do foro da SJRJ reconduzido, 
Osair Victor, e as diretoras das secretarias 

gerais Luciene Dau Miguel (SJRJ) e
Maria Lúcia Pedroso (TRF2)

Músicos da Banda da Polícia Militar/ES: 
Subtenente Larissa Prudêncio no teclado, 
Soldado Tatiane Celeste no vocal e Subte-
nente Sergio R. de Oliveira no saxofone

A diretora do foro, Cristiane 
Chmatalik, com o senador Fabiano 

Contarato

Em 1º plano, com os juízes fede-
rais André Martins, Caio Araújo, 
Eloá Alves, Marcelo Rosado, 
Fernando Mattos (CNJ), e Ricarlos 
Almagro. 

Ao fundo, Flávio Lucas (Ajufe/2R), 
Alexandre Miguel, Renato Pes-
sanha (Ajuferjes), Osair Victor e 
Aylton Bonomo



Rogerio Moreira Alves é o novo Juiz de Cooperação do CNJ na 
Seção Judiciária do Espírito Santo

O Corregedor Regional da Justiça Federal da 2ª Região, Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho, através da Portaria TRF2-PTC-2019/00219, designou o juiz federal Rogério Moreira Al-

ves para atuar como Juiz de Cooperação do CNJ na Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, em 

substituição à juíza federal Eloá Alves Ferreira.

Os Juízes de Cooperação têm por função intermediar o contato entre magistrados, a agilização do 

intercâmbio de atos forenses e a concertação de procedimentos entre de procedimentos entre juízes 

cooperantes, sendo informações do site do CNJ.

O juiz federal Rogerio Alves é vice-diretor do Foro da Justiça Federal do Espírito Santo e titular do 3º Juizado Especial Federal de Vitória.

Fórum na Justiça Federal discute novas formas de tornar a 
Execução Fiscal mais célere e efetiva

A Justiça Federal do Espírito Santo (JFES) promoveu na tarde de 

22/05, em seu auditório, em Vitória, seu ”1º Fórum de Execução 

Fiscal”.

O evento, que teve por objetivo apresentar aos usuários internos 

e externos as regras aplicáveis às varas de Execução Fiscal e a 

necessidade de racionalização e otimização das diligências, frente 

ao custo da jurisdição, visando à diminuição do tempo de tramita-

ção e ao aumento da efetividade das execuções, lotou o auditório.

A programação contou com abertura da diretora do foro da JFES, 

juíza federal Cristiane Conde Chmatalik, e representantes das 

Procuradorias Federais e da Fazenda Nacional, da Ordem dos Ad-

vogados do Brasil – Seção Espírito Santo, e do Conselho Regional de Administração (CRA-ES).

A primeira palestra foi ministrada pelo juiz federal José Eduardo do Nascimento (titular da 4ª vara federal de Execução Fiscal), e pela 

diretora de secretaria da mesma vara, Kláudia Kiefer. Eles apresentaram o cenário atual da execução fiscal na Seção Judiciária do Espírito 

Santo: metas e custo da jurisdição versus o uso de inteligência e tecnologia para a racionalização das diligências, diminuição do tempo 

de tramitação e aumento da efetividade das execuções. Atuou como mediador o juiz federal Ronald Krüger Rodor, titular da 3ª vara 

federal de Execução Fiscal.

Na sequência, o procurador da Fazenda Nacional Tiago Alves Voss dos Reis compartilhou a experiência da Procuradoria Geral da Fazen-

da Nacional na recuperação de créditos: o novo modelo de cobrança da dívida ativa da União Federal. 

Finalizando, as servidoras da JFES Renata Simon Fernandes e Silvana Lúcia Braselina falaram sobre “e-Proc e Execução Fiscal”.
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A diretora do foro, juíza federal Cristiane Conde 
Chmatalik, abriu o 1º Fórum de Execução Fiscal 
da Seção Judiciária do Espírito Santo tendo como 
companheiros de mesa o  vice-presidente da 
Comissão de Tributário da Ordem dos Advogados 
do Brasil/ES Álvaro Augusto Lauff Machado, o pro-
curador-chefe da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional no Espírito Santo José Francisco Saraiva 
Gomes, o procurador-chefe da Procuradoria-Geral 
Federal no Espírito Santo Vilmar Lobo Abdalah 
Júnior e o superintendente do Conselho Regional 
de Administração do Espírito Santo Pedro Cipriano 
Prêmoli

No primeiro painel os juízes federais Ronald Krüger Rodor e 
José Eduardo do Nascimento e a diretora de secretaria Kláudia 

Kieffer traçaram um panorama da execução fiscal na Seção 
Judiciária do Espírito Santo e destacaram a necessidade de se 

buscar formas de racionalizar os procedimentos para alcançar o 
melhor resultado, num menor tempo e com menor custo

Conduzido pelo procurador da PGFN Tiago Alves Voss dos Reis, o 
painel seguinte trouxe sugestões de adequações procedimentais 

para que a Justiça Federal possa atingir o objetivo de celeridade e 
efetividade nas execuções fiscais

O evento contou com 
a participação de 120 

pessoas, entre represen-
tantes das procuradorias 
federais, OAB, conselhos 
profissionais, faculdades 

e servidores. 
Os conselhos profissio-

nais estão programando 
para setembro um novo 

encontro na Justiça 
Federal para discutir  

as questões relativas à 
execução fiscal
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Justiça Federal recebe visita de estudantes de Direito
Um grupo de alunos do 8º e do 9º período do Curso de Di-

reito da UVV visitou, na tarde de 22/05, a Seção Judiciária do 

Espírito Santo. Acompanhados pelo professor Felipe Arady Mi-

randa, o grupo assistiu a palestra do juiz federal Aylton Bono-

mo Junior, que falou sobre a instituição, suas peculiaridades, 

competência e jurisdição. 

Em seguida, os alunos conheceram um pouco sobre as Turmas 

Recursais do Espírito Santo, com apresentação do coordena-

dor da secretaria das turmas, Luis Felipe Surdini Valli. 

Na sequência, visitaram o Centro de Memória da Seccional, 

onde foram ciceroneados pelo responsável pelo espaço, Jorge 

Crispiniano Vieira da Silva, e a Seção de Atermação e Atendi-

mento ao Público (Sesap/NAJ). Lá, eles ouviram, do supervisor 

Diego Starley Costa de Alomba, um pouco sobre o trabalho no 

setor, de seu orgulho em ser servidor da Justiça Federal e da 

relação entre o Direito e as pessoas. 

A visita foi encerrada na sala de sessões das turmas recur-

sais, local em que os alunos puderam assistir as manifestações 

orais dos advogados, os relatórios, votos e debates dos juízes 

membros da 2ª TR/ES, composta pelos magistrados Eloá Alves 

Ferreira, Francisco de Assis Basilio de Moraes e Lílian Mara de 

Souza Ferreira.

Novos procedimentos das Turmas Recursais
Na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo realizada em 21/05/2019, por unanimidade dos cinco relatores 

presentes, foram cancelados os Enunciados nº 43 e 46, bem como retificado o Enunciado nº14 desta Seção Judiciária, passan-

do a vigorar com a seguinte redação: Para concessão de aposentadoria por idade urbana, não é necessário que os requisitos 

legais sejam preenchidos simultaneamente. É irrelevante que, quando do alcance da idade, já tenha o segurado perdido essa 

qualidade", o qual passará, nos termos do art. 43, §5º do Regimento Interno, a ter um novo número sequencial (nº60).

A fim de organizar as sessões de julgamento, o pedido de sustentação oral ou prioridade, facultativamente, poderá ser for-

malizado previamente pelo e-mail (coordenadoriatr@jfes.jus.br), no período entre a intimação para o respectivo ato até às 12 

horas do dia da sessão, devendo ser informada a data designada, o número do processo e o nome da parte assistida. A ordem 

de preferência (sustentação ou prioridade) obedecerá, cronologicamente, ao recebimento do respectivo e-mail na caixa de 

entrada desta Coordenadoria, seguida dos pedidos presenciais no dia da sessão.

Os estudantes foram recebidos pelo juiz federal substituto Aylton 
Bonomo Junior, na titularidade da 3ª VF-Cível

Na sala de Atermação e Atendimento, o supervisor Diego Alomba 
falou de seu orgulho em servir ao público 
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JFES lança na internet pesquisa permanente de satisfação

Os usuários da Justiça Federal podem ajudar o órgão a aprimorar cada vez mais os seus serviços, respondendo a uma pesquisa 

de satisfação disponível, permanentemente, em sua página na internet (www.jfes.jus.br).

Para participar, basta acessar o link ‘Pesquisa de Satisfação’ - do lado direito da página principal. Nele há cinco perguntas objeti-

vas sobre nosso atendimento, que podem ser respondidas em apenas alguns segundos. Não é necessário se identificar.

A pesquisa de satisfação é fruto de projeto desenvolvido pelo grupo ‘Comunicação com o Jurisdicionado’, no programa HubJus 

de Inovação, realizado na Seccional no ano passado. 

O grupo tinha como desafio ‘Como podemos inovar os canais de comunicação da Seção Judiciária do Espírito Santo para um 

melhor atendimento do jurisdicionado’. 

Inicialmente, para facilitar o deslocamento do usuário dentro do prédio da Seção Judiciária e criar um canal simples e interativo de 

comunicação desse usuário com a Justiça Federal, os servidores desenvolveram um fluxograma que auxilia o usuário a se localizar 

dentro do órgão, com as informações que ele necessita, e também uma pesquisa aplicada no próprio local de atendimento, que 

permite a ele avaliar o atendimento recebido. Com o intuito de criar maior empatia com o público externo, assim com o Bradesco 

tem a Bia, o Magazine Luiza tem a Lu e a Gol tem a Gal, o grupo deu vida à Ju, uma servidora virtual da Justiça Federal. O projeto 

evoluiu, agora, para a implantação da pesquisa de satisfação permanente no site da Seccional.

Participe e ajude a Justiça Federal a atender cada vez melhor!
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