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Aos 20 dias do mês de Outubro cle 2017, às 13:30 horas, no Salão Nobrc
do Tribunal cle Justiça do Estado cio Espirito Santo, roi aberta ()lIinta
Reunião do Fórum cios Juízes de Familia do Poder Judieiúrio do Estado do
Espírito Santo, sendo a quarta do ano de 2017, sob a Presidêl1l:ia do Exmo.
Senhor DI'. Antonio Carlos de Oliveira Dutra, Juiz de Direito Presidel1le do
FORFAM, c da Presidente cle Honra do FORFAM, Desa. Jancte Vargils
Simões, seerdariados pelo 18mbém Juiz de Direito, Fabio Gomes e ('::tllla
Junior. Pn:scntes os Juizes de Direito, Ednalva da Penha Binda, Alinc
Moreira Souza Tinoco, Evandro Alberto da Cunha, Clésia dos S,mtos
13arros, Fabricia Gonçalves C Novarelli, lnácia Nogueira de Palma, i\!ar:a
Jovita Ferreira Reisen, Raimundo Siqueira Ribeiro, Romilton Alves Vieira
Junior, Márcia Pereira Rangel, Fabio Luiz Massariol, !zaias Ecluardo da
Silva, Elaine Carvalho, Gracienc Pereira Pinto. Al3ERTO OS
TRABALHOS, foi inicialmente aprovada a Ata da Reunião ocorrida em
O I de Sdembro de 2017. A seguir, com a presença do Des. Sérgio Lui.(
Teixeira Gama, Presidente eleito do Eg. TJES para o biênio 2018/2019, a
Desa. Janete rez uma breve explanação sobre a criação do FORFAM. l\llJ

contínuo, o Presidente do FORFAM, Antonio Carlos de Oliveira Dutra, em
nome de todos os membros, parabenizou o Des. S~rgio pela eleição,
oportun idade em que apresentou sugestão sobre a estruturação dos
CEJUSCs, o que inclui instrumentos de compensação para::> trac,alho
voluntário desenvolvido pelos mediadores, muitos deles que também silo
servidores do Poder Judiciário, atuando em jomada dupla de trabalho.
Tratou, ainda, da participação do Ministério Público nas mediac,:õcs pré-
processuais. O Des. Sérgio agradeceu os cumprimentos e se comprometeu
a apoiar c fortalecer o FORFAM. Em seguida, após a saída do Des, Sérgio
e da Desa . .lanete, aconteceu também uma conversa com oDes. Sa1lluL'1
Meira Brasil Junior, Corregedor Geral de Justiça eleito para o biênio
2018/2019. O Presidente do FORFAM, Antonio Carlos de Oliveira I: utra,
em nome de todos os membros, parabenizou oDes. Samuel pela eiciçiir,.
oportunidade em que fez uma breve explanação acerca do FORFAfvl. Em
seguida, apresentou sugestào sobre a estruturação dos CEJUSCs, o que
inclui instrumentos de compensac,:ào para o trabalho voluntúrio
desenvolvido pelos mediadores, muitos deles que tamb~m são servidores
do Poder Judiciário, atuando em jomada dupla de trabalho. Também
abordou a questão dos aparelhos de telerone que são utilizados I'O~

Plantões Judiciários, citando, como exemplo, o que aconteceu na Rl:,Jlof~. Gl1 .I
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Sul do Estado, em que o motorista do Fórum de Cachoeiro de Itapemirim
necessita se deslocar até outra eidade da região, por vczes distante, para
I~\l.er a entrcga do aparelho de telel(lne celular que será usado no Plantão.
Em seguida, foi sugerido ao Des. Samuel a instituição de lI1eios de
cobrança de metas de produtividmk para os servidores da Unidade
.Iudiciúria. Foi sugerido, ainda, a eriação de canal direto para o
enfrentamcnto, junto à Corregedoria de Justiça, de eventuais dú\"idas dos
i"lagistrados. ODes. Salllue! agradeceu os cumprimentos, narrou sua
própria e:-;periência na gestão dos processos que ingressam ell1 seu
Gabinete, oportunidade em que também agradeceu as sugestôes reeebidas,
solicitando que lhe fossem encaminhadas para análise. Prosseguindo.
agora apenas na presença dos membros do FORFAM, foi prorrogado pam
() dia 20 de Fevereiro de 20 Ig o prazo para a apresentação do Estudo
envolvcndo a possibilidade ou não de cobrança de valores na hipótese de
mcdiação pré-processual. Na oportunidade, ficou definido que a
elaboração do Estudo contará também com a participação do .Iuiz de
Direito Izaias Eduardo da Silva. Prosseguindo, foi aprovado que o grupo
de \dmttsapp do FORFAM será o canal para o recebimento de sugestôes a
serem encaminhadas para o futuro Corregedor Geral dc Justiça. O
cncaminhamcnto aconteeerú através do correio eletrônico
Si'vI8RASILrüJT.lES..IllS.BR. O penúltimo assunto tratado roi sobre a
organização do Primeiro Curso dc Formação de Faeilitadores em Olicina
de Divórcio e Parentalidade, que irú acontecer entre os dias 30 de
Novembro e O I de Dezembro de 2017. O Presidente do FORI:AM
esclareceu sobre a Oficina, inl(lI"IlHlI1doque o Poder Judiciúrio do ES conta
atualmente com 64 Magistrados eom atuaçilo nos Juízos de Família. Ficou
definido que a prioridade na participação do curso serú para os
magistrados com competência em matéria de Familia, além de um servidor
indicado por cada um deles. Foi aprovado encaminhamento de convite por
correio e1ctrônieo, com prazo de 10 dias para confirmação, inclusive em
relação ao servidor indicado. Foi aprovado, ainda, que as vagas
remancsccntes serão divididas entre os magistrados que confirmarem
presença no evento. O último assunto tratado fui a eleição dos mcmbros do
FORFAM para o ano de 2018. Em votaçilo secreta, de forma unúnime os
eleitos I(mlm os seguintes: Presidente, FABIO GOMES E GMvl/\
JUNIOR, Vice-Presidente, MARIA JOVITA FERREIRA REISEN.
Secretaria, CLÉSIA DOS SANTOS HARROS, Membros da Comissão
LCl!islativa, ALINE MOREIRA SOUZA TINOCO, FABIO LUlrJr'_--,
MÀSSARIOL, INÁCIA NOGUEIRA DE PALMA e IZAIAS EDUA\{D -_-
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DA SILVA. Em seguida, os eleitos roram empossados, na forma como
previsto no Regimento Interno, sendo que na oportunidade o Juiz de
Direito Antonio Carlos de Oliveira Dutra entregou para o Presidente eleito
o material referente ao FORFAM. Nada mais hav . cio foi encerrado o
presente.

@ '....
. • ';0" ,". •

._ .,' ~I J'''; ./ ••

---




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

