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TRF2 ELEGE SERGIO SCHWAITZER PARA PRESIDÊNCIA NO 
BIÊNIO 2013/2015.  Fernando Mattos continua na 

Direção do Foro da JFES* 

 O desembargador federal Sergio Schwaitzer foi eleito, por aclamação, presidente do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) para o biênio 2013/2015. O mandato tem início 
em abril. A eleição ocorreu na sessão plenária do dia 19 de dezembro.
 Dentre os magistrados da Corte em atividade que ainda não ocuparam a cadeira da 
Presidência, Sergio Schwaitzer é o quarto mais antigo. No entanto, antes do início da votação, 
os desembargadores federais Vera Lúcia Lima, Raldênio Bonifacio Costa e Antonio Ivan Athié, 
que figuram acima do presidente eleito na lista de antiguidade, manifestaram seu desejo de 
declinar da candidatura. Todos três declararam motivos de ordem pessoal, que os impediriam 
de se dedicar integralmente às atividades da administração, atendendo as muitas exigências da 
gestão: "Nós sabemos muito bem da complexidade e das urgências que cercam os encargos da 
Presidência, cujo desempenho envolve não ter horário para sair do gabinete e estar disponível 
a qualquer hora do dia e a qualquer dia da semana", ressaltou Raldênio Costa.
 Ainda na sessão, e também por aclamação, o Plenário elegeu o desembargador federal 
Poul Erik Dyrlund, para a Vice-Presidência, e a desembargadora Salete Maccalóz, para a Corregedoria 
Regional da Justiça Federal da 2ª Região, também no período de abril de 2013 a abril de 2015.
 O carioca Sergio Schwaitzer graduou-se em Direito, em 1982, pela Universidade Cândido Mendes. Em agosto de 
1988 ingressou na magistratura federal, primeiro na Seção Judiciária de São Paulo e, no mesmo ano, no Rio de janeiro. No 
biênio 2000/2001 foi diretor do Foro da Seção Judiciária fluminense. Em 2001, tomou posse como desembargador do TRF2. 

Des. fed.  
Sergio Schwaitzer

Juiz federal Fernando Mattos

Juiz federal José Eduardo do 
Nascimento

JFES
 
 Na Seção Judiciária do Espírito Santo, a Direção do Foro 
continuará sendo exercida pelo juiz federal Fernando Cesar Baptista 
de Mattos, cabendo ao juiz federal José Eduardo do Nascimento a 
Vice-Direção no biênio que se inicia em abril de 2013 e se encerra em 
abril de 2015. Com informações da ACOS/TRF2.

 Foi publicado no dia 04 de janeiro, no Diário Eletrônico da Justiça Federal, o ato que designa os juízes federais José 
Eduardo do Nascimento e Fernando Cesar Baptista de Mattos como membros titular e suplente, respectivamente, do Tribunal 
Regional Eleitoral do Espírito Santo, no biênio 2013/2015. 
 O ato, de número T2-ATP-2012/00825, foi assinado pela Presidência do TRF2 no dia 26 de dezembro.

Juízes federais Fernando Mattos e José Eduardo do 
Nascimento designados para o TRE/ES

*ACOS/TRF2 e NCS/JFES



 Foram publicados no Diário Eletrônico de 
21 de dezembro os atos que removem, a pedido, 
seis juízes federais da Seção Judiciária do Espírito 
Santo. Juliana Montenegro Calado, Karina de Oli-
veira e Silva e Frederico Montedônio Rego seguem 
para a Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Perma-
necem em Vitória: Roberto Gil Leal Faria, na 3ª Vara 
Federal Cível; Eduardo Nunes Marques, no 2º Jui-
zado Especial Federal; e Gustavo Moulin Ribeiro, 
no 3º Juizado Especial Federal.

Publicados atos de remoção 
de magistrados

 A juíza federal Maria Cláu-
dia de Garcia Paula Allemand, titular 
da 5ª vara Federal Cível de Vitória, foi 
convocada pela presidência do Tri-
bunal Regional Federal da 2ª Região 
para, com prejuízo de sua jurisdição, 
compor o quórum daquela Corte no 
período de 7 de janeiro a 5 de feverei-
ro. A convocação, publicada no Diário 
Eletrônico nesta sexta-feira, 4, dá-se 
em razão de férias do desembarga-
dor federal José Ferreira Neves Neto.

Juíza federal Maria Cláudia 
Allemand convocada para o TRF2

 Foi concluído na quinta-feira, 10, 
o projeto de instalação de novas centrais 
telefônicas nas localidades onde a Justiça 
Federal capixaba possui varas, com o ob-
jetivo de aprimorar os serviços telefônicos 
nos prédios ocupados pelo órgão. Ganharam novos núme-
ros principais as subseccionais de Linhares (27-3048-0700), 
São Mateus (27-3313-7100), Colatina (27-2101-7600) e Ser-
ra (27) 3041-7400. A Seção de Serviços de Telefonia da JFES 
(Setel) informa, contudo, que os números antigos das varas 
continuarão atendendo por tempo indeterminado, até que 
os usuários se habituem aos novos contatos.

Instalados novos telefones nas Subseções 
Judiciárias de Linhares, São Mateus, 

Colatina e Serra

 A partir do dia 14, os usu-
ários externos que forem acessar a 
sede da Justiça Federal em Vitória te-
rão que utilizar um cartão de acesso, 
disponibilizado pelo NST.  Já os usu-
ários internos – servidores, estagiá-
rios e funcionários das empresas ter-
ceirizadas – utilizarão o respectivo 
crachá, com código de barras, para 
liberação das catracas de controle 
de acesso.

NOVO CONTROLE DE ACESSO 
PREVISTO PARA 14 DE JANEIRO

 Começa efetivamente na segunda-feira, dia 14, a coleta seletiva na 
sede da Seção Judiciária do Espírito Santo. A partir da semana que vem, o lixo 
da Seção Judiciária será recolhido pelo caminhão da coleta seletiva da Prefei-
tura de Vitória, que destina o material para duas associações de catadores de 
materiais recicláveis cadastrados: a Ascamare e Amariv.  

Coleta seletiva começa 2ª feira

BIBLIOTECA DA JFES DISPONIBILIZA 11 NOVAS COLEÇÕES E 3 NOVOS TÍTULOS PARA CONSULTA

Confira:
 
- BARROSO, Luís Roberto. Temas de direito constitucional. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 4 v. ISBN: 85-7147-243-2
- BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. 5.ed.rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2011. 5 v. ISBN: 978-85-02-06729-5
- DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 28.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 8 v. ISBN: 978-85-02-01797-9
- DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. 6.ed. ver., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. 5 v. ISBN: 
85-02-04680-2
- DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte geral. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 543 p. ISBN 978-85-
309-3757-7
- GADAMER, Hans-Georg. Hermenêutica em retrospectiva. Tradução de Marco Antonio Casanova. Petrópolis: Vozes, 2009. 
5 v. ISBN 978-85-326-3834-2



 O presidente da Comissão Organizadora e Examinadora do XIV Concurso para Juiz Federal Substitu-
to da 2ª Região, desembargador federal Guilherme Couto de Castro, assinou no dia 7 de janeiro o Edital nº T2-
-EDT-2013/00001, que torna pública a relação dos candidatos que tiveram a sua inscrição preliminar deferida, 
o resultado final na perícia médica dos candidatos que se declararam portadores de deficiência, a relação dos 
candidatos isentos da perícia médica, bem como que os locais e o horário de realização da prova objetiva seletiva. 
 As informações podem ser consultadas no endereço eletrônico do Centro de Seleção e de Promoção de 
Eventos da Universidade de Brasília, no link http://www.cespe.unb.br/concursos/trf2_12_juiz, ou clicando aqui. 
*ACOS/TRF2

XIV CONCURSO PARA JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 2ª REGIÃO: 
DIVULGADA LISTAGEM DE CANDIDATOS COM INSCRIÇÃO PRELIMINAR*

- MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. 3.ed. Campinas: 
Millennium, 2009, 2009. 4 v. Inclui bibliografia. ISBN: 978-85-7625-181-1
- MARTINS, Ives Gandra da Silva; NASCIMENTO (Coord.). Comentários ao Código Tri-
butário Nacional. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 2 v. ISBN: 978-85-02-09776-6
- MARTINS, Ives Gandra da Silva; NASCIMENTO, Carlos Valder do; MARTINS, Rogério 
Gandra da Silva (Coords.). Tratado de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2011. 2 v. 
Inclui bibliografia. ISBN 978-85-02-10274-3
- MEDINA, José Miguel Garcia. Recursos e ações autônomas de impugnação. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
331 p. (Processo civil moderno; v. 2). Inclui bibliografia. ISBN 978-85-203-3695-3
- MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. 43. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 2 v. ISBN 978-85-02-02298-0
- PEREIRA, Caio Mário da Silva. Algumas lembranças. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 335 p. Inclui bibliografia. ISBN 85-309-
1431-7
- REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. Historia da filosofia. Tradução de Ivo Storniolo. 5.ed. São Paulo: Paulus, 2011. 6 v. Inclui 
bibliografia. ISBN 978-85-349-1970-8.
- VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 11.ed. São Paulo: Atlas, 2011. 8 v. ISBN: 978-85-224-6158-5

 A Biblioteca fica no oitavo andar da sede da JFES (Av. Beira-Mar, Vitória) e atende nos telefones (27) 3183-5117 e 5002.

Segunda Região comemora resultados das turmas recursais, após 
vigência da lei 12.665/2012* 

 Após mais de dez anos de funcionamento 
sem um corpo de juízes próprio, as Turmas Recursais 
da Justiça Federal foram estruturadas em 2012, atra-
vés da Lei 12.665. Com o início da vigência da norma, 
a Segunda Região tomou a dianteira e foi a primeira 
do Brasil a instalar unidades com composição perma-
nente, nos termos da lei, em 21 de agosto. Nessa fase 
inicial, em que ainda estão sendo organizadas as ativi-
dades e procedimentos, sendo redistribuídas as ações 
judiciais, bem como sendo lotados os servidores para 
formar as equipes, era de se esperar que a produtivida-
de das cinco primeiras Turmas Recursais da Região ins-
taladas conforme o novo modelo ficasse prejudicada. 
Não foi o que aconteceu. 
 Na verdade, só na capital fluminense, mesmo 
levando em conta que as quatro TRs locais ainda não 
estão funcionando com o máximo de sua capacidade 
de trabalho, foram julgados 9.539 processos em cin-
quenta dias, contados até 20 de novembro, ou, seja, 
cerca de 5.723 processos julgados por mês. O resul-
tado está bem acima da média histórica: nos últimos 
cinco anos, a segunda instância dos Juizados Especiais 

Membros da Turma Recusal do ES, acompanhados pelo coordenador 
dos JEFs, desembargador federal Guilherme Calmon (4º, da esq. p/ 

dir.) e pelo diretor do foro, juiz federal Fernando Mattos (1º, da dir. p/
esq.), na sessão solene de instalação da turma permanente, em 28 

de setembro de 2012
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TRF2 tem melhor índice de gestão estratégica da 
Justiça Federal* 

 O TRF da 2ª Região, que abrange o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, foi o regional com o melhor índice de gestão, 
dentre os cinco tribunais federais do país, de acordo com o Diagnóstico da Gestão Estratégica do Poder Judiciário. O estudo 
foi produzido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que divulgou os 
resultado. Segundo o documento, o TRF2 cumpriu 50% dos critérios de 
gestão estratégica.
 No Primeiro Encontro Nacional do Judiciário, em 2008, os pre-
sidentes dos tribunais brasileiros decidiram elaborar o Plano Estratégico 
Nacional, alinhando todas as cortes e estabelecendo marcadores de efi-
ciência operacional e aperfeiçoamento dos seus serviços. As delibera-
ções da reunião foram consolidadas na Resolução , definidos nos termos 
da Resolução nº 70/ 2009, do CNJ, que dispõe sobre o Planejamento e a 
Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário
 O diagnóstico deu lastro para os debates do Sexto Encontro Na-
cional do Judiciário, realizado em novembro de 2012. O levantamento 
foi direcionado por seis critérios: “envolvimento da alta administração”, 
“gestão participativa”, “estrutura organizacional, tecnológica e de capa-
citação para estratégia”, “planejamento da estratégia”, “comunicação da 
estratégia” e “monitoramento e a execução da estratégia”.  *ACOS/TRF2

Federais decidiu o destino de pouco mais de quatro mil processos mensalmente. Quer dizer, a produção já é 43% 
maior que a média do quinquênio passado.
 Os números confirmam que valeu o empenho da Justiça Federal da Segunda Região pela aprovação da Lei 
12.665/2012 e, logo em seguida, pela instalação das unidades de acordo com o novo formato. Em todo o país, a pri-
meira sessão de julgamento das TRs recém-estruturadas aconteceu no Rio de Janeiro, no dia primeiro de outubro. 
No dia seguinte, Vitória realizou sua primeira sessão colegiada de julgamento. 
 Para o coordenador dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, desembargador 
federal Guilherme Calmon, o esforço se justifica pelo conceito e pela função desses órgãos que resolvem disputas 
judiciais de até sessenta salários mínimos: “Os Juizados Especiais Federais servem aos cidadãos, em especial os mais 
vulneráveis e carentes da sociedade brasileira”, afirmou, durante a solenidade de instalação das TRs, em agosto.
 Até a vigência da Lei 12.665, de junho de 2012, os juízes que integravam esses colegiados eram nomeados 
para exercer a atividade em caráter provisório, com prejuízo das suas respectivas jurisdições, já que não havia car-
gos de juízes federais das TRs. Na Segunda Região, a norma criou, ao todo, dez unidades recursais e trinta cargos de 
juiz para atuar nelas. 
 No dia 3 de agosto, a presidente do TRF2, desembargadora federal Maria Helena Cisne, assinou o Ato T2-
-ATP-2012/00430, que define a composição das TRs da Segunda Região. Para a magistrada, o aperfeiçoamento da 
sua estrutura aproxima o Judiciário do ideal de “prestar uma jurisdição mais célere, sem descuidar da segurança e 
da justiça”. *ACOS/TRF2

 Em virtude dos problemas decorrentes das fortes chuvas ocorridas em Duque de Caxias e considerando o 
decreto nº 6259/2013, da Prefeitura do município, que declarou situação de emergência em áreas da região, o pre-
sidente em exercício do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, desembargador federal Raldênio Bonifacio Costa, 
suspendeu os prazos processuais e o cumprimento das ordens judiciais em que o município da Baixada Fluminense 
é parte, litisconsorte ou assistente. Os prazos ficam suspensos pelo prazo de trinta dias, a partir de 07/01/2013.  
 A ordem consta da Portaria nº TRF2-PTP-2013/00021, de 09 de janeiro de 2013. *ACOS/TRF2

TRF2 suspende prazos dos processos em que o município de 
Duque de Caxias é parte na Subseção Judiciária da região*


