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Diretor do foro prestigia servidora aposentada 
da JFES que se tornou advogada aos 71 anos

O diretor do foro da Justiça Federal do Espírito 
Santo, juiz federal Fernando Cesar Baptista de Mattos, 
participou, na tarde da última quarta-feira, dia 8, da 
solenidade em que a servidora aposentada Darci Men-
donça Morena recebeu sua carteira da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil - Seção Espírito Santo.  Darci Morena 
recebeu sua carteira das mãos do diretor do foro. 

Além do juiz, o diretor de secretaria da 1ª Vara Fe-
deral de Execução Fiscal, Wladimir Barbosa Aires, tam-
bém fez questão de cumprimentar dona Darci, como é 
mais conhecida, que estava acompanhada da filha “su-
perorgulhosa”, Flávia Mendonça Morena de Oliveira, e 
de dois sobrinhos. 

O evento foi realizado no auditório da OAB/ES, no 
Centro de Vitória, onde dona Darci dividiu as atenções 
com cerca de 40 outros novos advogados. 

Convidado a compor a mesa, ao lado da vice-
-presidente da OAB/ES, Flávia Brandão Maia Perez, do 
paraninfo da turma, Giulio Cesare Imbroisi, do secretá-
rio-geral adjunto, Luciano Rodrigues Machado, do pre-
sidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo, Carlos Augusto Alledi de Carvalho, do diretor 
da Comissão Especial dos Jovens Advogados, Felipe Marques, o diretor do foro da SJES destacou a importância 
de todos os órgãos para o funcionamento da Justiça.  “Todos nós somos fundamentais.  É um tripé que não 
funciona sem a presença dos juízes, do Ministério Público e dos advogados”, cujo foco principal está “na busca 
da cidadania”.    Ao final, parabenizou a todos “por essa vitória alcançada” e desejou “muito sucesso na carreira”. 

A vice-presidente da OAB/ES acrescentou que os agora advogados receberam não uma carteira, mas sim 
“o maior passaporte para a democracia e para a defesa da cidadania”.

Dona Darci
Recentemente, dona Darci foi destaque na imprensa local ao ser aprova-

da, recém-formada e aos 71 anos, no último Exame da OAB sem necessidade 
de fazer cursinho.  Por conta dessa conquista, foi homenageada pelo Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília, no dia 8 de abril. 

Baiana de Salvador, dona Darci iniciou sua carreira na Justiça Federal 
como técnico judiciário, em 06/07/1998, na Seção Judiciária do Rio de Janeiro.  
Em abril de 1999, veio removida para a JFES, atuando na antiga 7ª Vara Federal 
e, a partir de 2004, na 6ª Vara Federal, após a especialização transformada em 
1ª VF de Execução Fiscal, onde permaneceu até se aposentar, compulsoria-
mente, em agosto do ano passado.

Ao centro, D. Darci exibe, com orgulho, a carteira da OAB. 
Na foto, a vice-presidente da OAB/ES, Flávia Brandão; o secretário-

-geral adjunto, Luciano Rodrigues; o paraninfo da turma, Giulio 
Imbroisi; o diretor do foro da JFES, juiz federal Fernando Mattos; e o 

diretor da Comissão Especial dos Jovens Advogados, Felipe Marques

D.  Darci, com sua filha, Flávia, e o diretor de secretaria da 
1ª VF-Execução Fiscal de Vitória, Wladimir Barbosa Aires 



Começa a funcionar o uso de escâner e raio x na entrada da 
Justiça Federal em Cachoeiro de Itapemirim

“Justiça federal, muito prazer” recebe primeira visita de 2013 

A exemplo do que ocorre na sede da Justiça Federal, em Vitória, desde março de 2012, entrou em funcio-
namento nesta quinta-feira, 9 de maio, na Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim, o uso dos aparelhos 
de escâner e raio x, aos quais deverão ser submetidas todas as pessoas que acessarem o prédio.

A aquisição dos aparelhos atende à determinação do Conselho Nacional de Justiça prevista na Resolução 
nº 104, de 06 de abril de 2010, publicada no DJ-e nº 62/2010, em 08/04/2010, p. 4-5, cujo texto foi alterado pela 
Resolução n° 124, de 17 de novembro de 2010, publicada no DJ-e n° 210/2010, em 18 de novembro de 2010.

“Assim sendo, os servidores, funcionários das empresas terceirizadas, estagiários, advogados e demais 
usuários da Justiça Federal deverão passar suas bolsas pelos equipamentos, devendo retirar os objetos metáli-
cos de bolsos, etc., à semelhança do procedimento que já ocorre nos aeroportos e nos Tribunais Superiores, em 
Brasília-DF”, diz nota da Direção do Foro, assinada pelo juiz federal Fernando Cesar Baptista de Mattos.

A Nota diz ainda que, de acordo com a NI-4-05, de 29/02/2008, que trata da Regulamentação dos Ser-
viços de Segurança na JFES, o controle de acesso de pessoas “abrange a identificação, o registro de entrada e 
saída e o uso de crachá de identificação”, sendo que este último é de uso obrigatório nas dependências da JFES. 
A mesma norma prevê que as pessoas que adentrarem nas dependências da JFES estarão sujeitas à triagem de 
segurança por meio de detectores de metal ou por meio de outra vistoria necessária. Caso o dispositivo sonoro 
seja acionado, ficará impedida a entrada momentânea da pessoa, até que o objeto causador do acionamento 
sonoro seja apresentado.

A Direção do Foro agradece desde já a todos pela colaboração e esclarece que os agentes de Segurança 
acompanharão todo o procedimento, coordenando as ações dos vigilantes e dirimindo quaisquer dúvidas.

Veja as normas, na íntegra, no campo “Notícias” da página da JFES na internet (www.jfes.jus.br).

A Justiça Federal do Espírito Santo recebeu nesta 
terça-feira, 7 de maio, mais uma visita de alunos de Di-
reito da Universidade Vila Velha (UVV), inaugurando as 
ações do programa “Justiça Federal, muito prazer” em 
2013. 

Acompanhados do professor Wander Luis Wan-
dekoken, coordenador do Núcleo de Prática Jurídica 
(Nuprajur) da Universidade, os estudantes assistiram a 
palestras sobre o Poder Judiciário, com foco maior na 
Justiça Federal, mais especificamente a capixaba, e re-
ceberam informações sobre como funciona o processo 
eletrônico e sobre como fazer para estagiar no órgão. 
Foram distribuídas cartilhas e informativos sobre os te-
mas tratados, o Centro de Solução de Conflitos e Cidada-
nia e as Turmas Recursais. 

Após as palestras, ministradas por servidores dos 
Núcleos de Comunicação Social e Relações Públicas, de 

Distribuição e de Gestão de Pessoas, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o 2º Juizado Especial Fe-
deral e o Núcleo de Distribuição. 

Com este programa, a Justiça Federal busca se tornar o mais próxima possível da sociedade, contribuin-
do para a formação de futuros profissionais e para a disseminação de uma cultura de Justiça, transparência, 
pacificação e cidadania.  

Além da UVV, já participaram das visitas a Faculdade Estácio de Sá, a Univix e o Instituto Federal do Espí-
rito Santo (IFES) de Santa Teresa/ES. 

Para participar, a instituição de ensino deve entrar em contato pelo e-mail ncs@jfes.jus.br ou telefone (27) 3183-5109. 

No 2º JEF, os estudantes foram recebidos pela diretora de 
secretaria Neidy Aparecida Emerick Torrezani



TRF2: IPI não pode incidir sobre consumidor final que adquire produto para uso próprio*
A Terceira Turma Especializada do TRF2 negou a apelação da União que pretendia cobrar de um con-

sumidor o imposto sobre produtos industrializados (IPI) referente à compra de um automóvel Nissan 370 X 
Coupe efetuada no exterior. O comprador ajuizara ação na Justiça Federal de Vitória (ES), que entendeu ser a 
cobrança cabível apenas para quem atua na cadeia produtiva, ou seja, o fabricante e o comerciante, e não o 
consumidor.

Também para o relator do processo no TRF2, o juiz federal convocado Luiz Norton Baptista, “o consumi-
dor final, que adquire o produto industrializado para uso próprio, não é contribuinte do tributo, porque não 
pratica qualquer operação mercantil ou assemelhada no ato de aquisição, nem integra a cadeia produtiva”, 
declarou o magistrado. Veja o inteiro teor da decisão, no www.trf2.jus.br. Proc. 0001348-73.2012.4.02.5001.  
 *Assessoria de Comunicação Social do TRF2

TRF2 torna sem efeito Resolução 10/2013
O presidente do TRF da 2ª Região, desembargador federal Sergio Schwaitzer, tornou sem efeito a Resolu-

ção nº T2-RSP-2013/00010, de 25 de fevereiro de 2013, que instituiu o serviço voluntário no âmbito da Justiça 
Federal de 1º Grau da 2ª Região. A resolução havia sido disponibilizada no e-DJF2R de 6 de março de 2013.

XIV Concurso para Juiz Federal Substituto da 2ª Região: 
divulgado resultado final da primeira prova escrita, após a análise de recursos, 

e a convocação para a segunda prova escrita* 
O presidente da Comissão Organizadora e Examinadora do XIV Concurso para Juiz Fe-

deral Substituto da 2ª Região, desembargador federal Guilherme Couto de Castro, assinou, no 
dia 8 de maio, o Edital nº TRF2-EDT-2013/00014, que torna público os candidatos aprovados 
na primeira prova escrita, realizada no dia 7 de abril de 2013, conforme divulgado em Sessão 
Pública de identificação das provas e divulgação das notas, realizada no dia 25 de abril de 2013, 
às 16 horas, no Plenário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, após a análise dos recursos, 
e convoca para a segunda prova escrita que será realizada no dia 19 de maio de 2013, às 13 horas, na sede do 
TRF2 (Rua Acre, 80 - Centro/RJ). 

Para ler o edital ou acesse o Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, edição de 10/05/2013. 
*Assessoria de Comunicação Social do TRF2

3ª VF-EF e VF-Serra em inspeção de 13 a 17 de maio 
Estarão em inspeção anual durante a semana que vem – de 13 a 17 de maio - 3ª Vara de 

Execução Fiscal e Vara Federal de Serra.
As próximas varas a entrarem em inspeção neste mês serão o 1º Juizado Especial Federal, 

a Vara Federal de São Mateus, a 1ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim e Turma Recursal, 
todas de 20 a 24 de maio. Para consultar o calendário anual de inspeções da JFES em 2013, 
acesse www.jfes.jus.br, em “Consultas” – “Varas em Inspeção”.

CCJF abre nova exposição  em Vitória
O Centro Cultural Justiça Federal (CCJF/Núcleo Vitória) abriu nesta sexta-

-feira, 10 de maio, a exposição: “Formas: o Nascimento”, da artista plástica Mirian 
Vazzoler. A mostra expressionista vai até 21 de junho e pode ser visitada pelo 
público externo de segunda a sexta, das 12 às 17 horas, na sede da Justiça Federal 
do Espírito Santo (Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, Vitória/ES). Mais 
informações: nccjf@jfes.jus.br ou (27) 3183-5189.
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Feliz Dia das Mães!

Homenagem da Justiça Federal às mamães pelo seu dia

Margareth

Thereza
Maíra (2ª Criminal)

(2ª Cível)

Patrícia (1ª Crim.)

Margareth (CJU)

Conceição (NCS)

Jania (Seadm-Cachoeiro)

Vanessa (Setel)

Cibele (1ª Cível)

Rachel (Secont)
Bernadette (1ª Cível)

Márcia (Sagab-Dirfo)

Sidiléia (Sepag)

Evânia (Secad)

Jania (Seadm-Cachoeiro)

Cristina (3ª Exec. Fiscal)

Dôra (Sagab-Dirfo)

Aglaia (Secad)

Dina (2ª-Cachoeiro)

Alessandra (1ª Crim.)

Luciana (3ª Exec. Fiscal)

(CJU)

(1ª Cível)

Anna Paulla (6ª Cível)
Soraya (3ª Cível)

Céia (Sepag)


