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A Resolução Nº TRF2-RSP-2016/00021, editada 
no último dia 8 de julho pelo presidente do Tribu-
nal Regional Federal da 2ª Região, desembargador 
federal Poul Erik Dyrlund, consolidando a compe-
tência territorial e material dos diversos juízos da 
2ª Região, trouxe em seu artigo 39, parágrafos 1º 
e 2º, alterações nas nomenclaturas das varas fede-
rais de Cachoeiro de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

De acordo com o ato, o “1º Juizado Especial Fede-
ral de Cachoeiro de Itapemirim” fica transformado 
em “Juizado Especial Federal de Cachoeiro de Ita-
pemirim”. Já a atual “3ª Vara Federal de Cachoei-
ro de Itapemirim” passa a ser a “1ª Vara Federal 
de Cachoeiro de Itapemirim”.

A Resolução entra em vigor 30 dias após a data 
de sua publicação. 

Conheça os trechos da resolução que tratam sobre a Justiça Federal do ES

 RESOLUÇÃO Nº TRF2-RSP-2016/00021 de 8 de julho de 2016

(...)

TÍTULO I

NORMAS GERAIS

(...) 

Art. 3º. Para os fins previstos nesta Resolução, a Justiça Federal, nas Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e Espírito Santo, divide-se nas 
seguintes regiões:

(...)

VII - Região da Capital do Estado do Espírito Santo, composta pelos juízos localizados na sede da Seção Judiciária do Espírito Santo e 
pela Subseção de Serra;

VIII - Região Sul do Espírito Santo, composta pela Subseção de Cachoeiro do Itapemirim; e

IX - Região Norte do Espírito Santo, composta pelas Subseções de São Mateus,

Linhares e Colatina.

(...)

Art. 5º. A Região da Capital do Estado do Espírito Santo subdivide-se nas seguintes

Especialidades:
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I - Varas Cíveis;

II - Varas Criminais;

III - Varas de Execução Fiscal;

IV - Juizados Especiais Federais;

V - Turmas Recursais;

VI - Vara Única de Serra.

Art. 6º. Na hipótese de criação de novas Subseções, elas integrarão a região cujo território foi desmembrado ou reduzido.

Art. 7º. A Corregedoria editará norma específica contendo o mapa indicativo de regionalização, conforme estabelecido nesta resolução.

TÍTULO II

DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL

(...)

CAPÍTULO II

DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

Art. 14. A Sede da Seção Judiciária do Espírito Santo, composta pela Subseção da Capital, alcança a extensão territorial dos municípios 
de Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Anchieta, Brejetuba, Cariacica, Domingos Martins, Guarapari, Itarana, Itaguaçu, Laranja da Terra, 
Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.

§1º. As Varas Federais Criminais da sede (art. 36) alcançam também os municípios de Serra e Fundão no âmbito de suas competências 
em razão da matéria.

§2º. As Varas Federais de Execução Fiscal da sede (art. 35) alcançam também os municípios de Serra e Fundão no âmbito de sua com-
petência em razão da matéria.

§3º. As Varas Federais Cíveis da sede com competência para conhecer matéria tributária (art. 34, inciso I) alcançam também os municí-
pios de Serra e Fundão, no âmbito de sua competência.

Art. 15. A Subseção de Serra, composta por uma Vara Federal de competência cível, incluindo Juizado Especial Federal Adjunto, alcança 
a extensão territorial dos municípios de Serra e Fundão, observado o disposto no artigo anterior.

Art. 16. A Região Sul, compreendendo a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, com sede nessa cidade, alcança a extensão territorial 
dos municípios de Alegre, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do 
Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, 
Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

Art. 17. A Região Norte, compreendendo as Subseções de Colatina, Linhares e São Mateus, fica assim dividida:

I - Subseção de Linhares, com sede nessa cidade, alcançando os municípios de Linhares, Aracruz, Ibiraçú, João Neiva, Rio Bananal e 
Sooretama;

II - Subseção de Colatina, com sede nessa cidade, alcançando os municípios de Colatina, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio 
Novo, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Mantenópolis, Marilândia, Pancas, São Domingos do 
Norte, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã e Vila Valério; e

III - Subseção de São Mateus, com sede nessa Cidade, alcançando os municípios de Boa Esperança, Conceição da Barra, Jaguaré, Mon-
tanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus e Vila Pavão.



TÍTULO III

DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA

(...)

CAPÍTULO II

DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

Seção I

DA SEDE

Art. 35. No âmbito da sede da Seção Judiciária do Espírito Santo, a competência em razão da matéria das Varas Federais Cíveis está 
assim distribuída:

I - a 1ª, a 2ª e a 6ª Vara da sede da Seção Judiciária do Espírito Santo detêm competência para conhecer matéria tributária, matéria 
previdenciária e sobre servidores públicos civis;

II - a 3ª, a 4ª, e a 5ª Vara da sede da Seção Judiciária do Espírito Santo detêm competência para conhecer das matérias cíveis remanes-
centes, não incluídas no inciso anterior, cabendo privativamente à 3ª Vara processar requerimento de entrega de certificado de natura-
lização;

III - as ações civis, assim como os incidentes processuais, que tenham por fundamento a Convenção Interamericana sobre a Restituição 
Internacional de Menores, aprovada pelo Decreto nº 1.212, de 3 de agosto de 1994, e a Convenção sobre os Aspectos Civis do Seques-
tro Internacional de Crianças, promulgada pelo Decreto Presidencial nº 3.413, de 14 de abril de 2000, e cujo objeto esteja relacionado à 
pretensão ou medida concernente ao sequestro internacional de crianças, bem como àquelas que tenham por fundamento a Convenção 
sobre a Prestação de Alimentos no Estrangeiro, promulgada pelo Decreto Presidencial nº 56.826, de 02 de setembro de 1965, serão 
processadas e julgadas pelo Juízo da 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Espírito Santo.

§1º. Excluem-se da competência relativa a servidores públicos (inciso I) as ações de improbidade administrativa.

§2º. Observado o §1º, incluem-se, na competência descrita no inciso I, todas as ações envolvendo as referidas matérias, como os man-
dados de segurança e as ações de anulação de infrações sobre elas, abrangendo as relativas à liberação de mercadorias, cuja retenção 
tenha ocorrido por algum motivo tributário, como pagamento de tributo, pagamento de caução quando o importador estiver sob inves-
tigação Especial do fisco, declaração incorreta de quantidades ou valores das mercadorias sobre as quais incidirá imposto de importa-
ção ou outro tributo, bem assim as relacionadas com a anulação de pena de perdimento de bens aplicada com base no Regulamento 
Aduaneiro.

§3º. A especialização referida no inciso III não implica a exclusão das demais matérias da atual competência do juízo ali referido.

§4º. Será determinada a necessária compensação dos feitos distribuídos com base no inciso III.

Art. 36. As Varas de Execução Fiscal (1ª, 2ª, 3ª e 4ª) detêm competência para conhecer matérias pertinentes à execução fiscal, bem como 
as ações de impugnação dela decorrentes (art. 38 da Lei 6830/80).

Art. 37. A competência em razão da matéria das Varas Federais Criminais está assim distribuída:

I - as 1ª e 2ª Varas Criminais detêm competência concorrente para processar e julgar feitos de natureza penal, incluídas as ações per-
tinentes ao Juizado Especial Criminal;

II - caberá privativamente à 1ª Vara Criminal processar e julgar os crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem ou ocultação 
de bens, direitos e valores, nos termos do art. 22;
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III - caberá privativamente à 2ª Vara Criminal processar e julgar as execuções penais no âmbito da sede da Seção Judiciária do Espírito 
Santo, bem como a competência para processar e julgar crimes praticados por organizações criminosas, nos termos do art. 21.

Art. 38. A competência em razão da matéria dos Juizados Especiais Federais está assim distribuída:

I - 1º e 3º Juizados Especiais Federais de Vitória detêm competência para apreciar matéria previdenciária;

II - 2º Juizado Especial Federal detém competência para conhecer de todas as demais matérias cíveis. 

Seção II

DAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DO INTERIOR DO ESPÍRITO SANTO

Art. 39. As Varas Federais de Cachoeiro de Itapemirim detêm competência nos seguintes termos:

I - o Juizado Especial Federal de Cachoeiro do Itapemirim detém competência privativa para apreciar toda a matéria cível;

II - a 1ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim detém competência privativa para processar e julgar as matérias criminais, inclusive às 
pertinentes ao Juizado Especial Criminal, além de processar a execução penal;

III - a 2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim detém competência privativa para conhecer de toda a matéria cível, incluindo as 
execuções fiscais.

§1º. O atual “1º Juizado Especial Federal de Cachoeiro de Itapemirim” fica transformado em “Juizado Especial Federal de Cachoeiro de 
Itapemirim”.

§2º. A atual “3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim” fica transformada em “1ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim”.

§3º. Não se aplica à 1ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim, a exceção da parte final do art. 21, §4º.

Art. 40. Nas Subseções de Linhares, Colatina e São Mateus, as Varas únicas detêm competência para processar e julgar toda matéria 
afeta à Justiça Federal , inclusive para a execução penal.

Parágrafo único. A Subseção de Serra observará, quanto à competência em razão da matéria, o disposto nos artigos 14 e 15 desta 
Resolução.

TÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 41. Nos casos de alterações de competência em razão da matéria imprimidas por esta Resolução, aplica-se a regra insculpida no art. 
43, parte final, do Código de Processo Civil, de modo a ensejar a redistribuição dos processos em tramitação ou suspensos, e aqueles 
que retornarem de instâncias superiores, para os respectivos Juízos que absorveram as novas competências.

§º1. Excetuam-se da regra do caput os processos arquivados e os previstos no art. 35, inciso III, desta Resolução.

§2º. Não se aplica a regra do caput quanto às alterações de competências territoriais definidas nesta Resolução.

Art. 42. Revogam-se as Resoluções deste Tribunal de nº 42/2011, de nº 29/2012, de nº 69/2012, de nº 102/2012, de nº 117/2012, de 
nº 6/2013, de nº 37/2013, de nº 50/2013 e de nº 14/2015.

Art. 43. Esta Resolução entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

POUL ERIK DYRLUND

Presidente               Veja a íntegra da Resolução no www.trf2.jus.br.
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Não haverá expediente 
no dia 12/08/2016, na 
Justiça Federal do ES. 
Os prazos que 
vencerem na data 
serão prorrogados 
para o 1º dia útil 
subsequente.   

 

Veja no www.jfes.jus.br a portaria Nº 
TRF2-PTP-2016/00310 de 8 de julho 
de 2016 e o plantão judicial. 
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O presidente do TRF2, desembargador federal Poul Erik 

Dyrlund, suspendeu a execução de liminar da Justiça Fe-

deral do Espírito Santo, que envolve a demarcação de 

terras para a cobrança de taxa de marinha no estado. A 

liminar fora deferida na sentença da primeira instância, 

que julgou ação ajuizada pelo Ministério Público Federal 

(MPF).

A liminar declarou nulos os procedimentos demarcató-

rios realizados a partir da intimação por edital dos inte-

ressados conhecidos promovida pela Secretaria de Patri-

mônio da União (SPU). Em razão disso, a liminar também 

declarou a nulidade das averbações efetuadas em cartó-

rio pela União e das cobranças de foro, taxa de ocupação 

ou laudêmio dos imóveis demarcados. 

Em sua sustentação, o MPF argumenta que a SPU convocou os interessados, conhecidos ou não, ao realizar as demarcações, através de 

edital, o que teria violado o direito ao contraditório e à ampla defesa dos proprietários afetados pela medida. Para o MPF, a intimação 

deveria ser efetuada pessoalmente e só poderia ser executada por edital nos casos em que o titular do imóvel fosse desconhecido.

Em sua decisão, Poul Erik Dyrlund lembrou que o STF, em 2011, suspendeu a eficácia da lei que então permitia a intimação de todos 

os interessados por edital. Contudo, o presidente do TRF2 explicou que, apesar de visar a assegurar o amplo acesso ao contraditório, a 

decisão do Supremo não concluiu pela ilegalidade de todos os atos demarcatórios já estabelecidos anteriormente: “E por mais que a 

respeitável sentença afirme que não está a declarar ilegais todos os procedimentos anteriormente empreendidos no Estado do Espírito 

Santo, mas somente os que envolvem interessados conhecidos, em verdade ela obriga a União Federal a empreender novos procedi-

mentos administrativos de demarcação dos terrenos de marinha, de modo a intimar, pessoalmente, todos os interessados conhecidos 

e identificar em cada um dos processos administrativos, que são físicos e encontram-se há décadas arquivados, a busca manual de em 

quais deles o interessado era, na época das demarcações, conhecido”, destacou Poul Erik.

Ainda, o desembargador ressaltou o impacto financeiro que a suspensão da cobrança das taxas de marinha representa na arrecadação 

federal, que pode gerar grave risco de dano à economia pública. Por fim, o presidente do TRF2 citou o prejuízo à ordem pública que o 

cumprimento da liminar poderia acarretar: “Registro somente que a retroatividade por ela determinada acaba por compelir a União 

Federal a iniciar milhares de procedimentos administrativos de imóveis declarados como foreiros há mais de 50 anos atrás, embaraçando, 

sobremaneira, as atividades administrativas do Departamento de Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo”, advertiu.

 

Proc. 0006993-08.2016.4.02.0000

*Fonte: Acoi/TRF2

Presidente do TRF2 cassou liminar que suspendia demarcação 
de terras de marinha no ES* 

NOTÍCIAS DO TRF2 2ª REGIÃO
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A exigência do selo de controle na importação de vinhos por parte da Secre-

taria da Receita Federal (SRF) é legal. Com base nessa premissa, a Quarta Tur-

ma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) confirmou 

a sentença da 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro que já havia julgado impro-

cedente pedido da empresa Interdis Importação e Comércio de Bebidas LTDA 

de que lhe fosse assegurado o direito a continuar a exercer sua atividade 

de importação de bebidas sem a exigência, imposta pela Receita Federal do 

Brasil (RFB), de obtenção de um selo de controle especial para a importação 

e revenda de vinhos. 

No TRF2, o relator do processo, desembargador federal Luiz Antonio Soares, considerou que a exigência normativa questionada é uma 

obrigação tributária acessória, mecanismo hábil a combater a sonegação fiscal, sendo um instrumento a favor dos vinhos brasileiros 

e importados e das empresas que trabalham dentro das obrigações legais e fiscais. O comportamento exigido encontra-se previsto no 

artigo 6º, combinado com o artigo 1º, da Instrução Normativa (IN) da RFB nº 1.026/10.

O magistrado ressaltou ainda que a referida normativa não extrapola os limites da legalidade, uma vez que, no que tange à exigência 

do selo de controle na importação de vinhos, foi expedida com respaldo no artigo 16 da Lei 9.779/99, apenas explicitando o disposto 

no caput do artigo 46 da Lei 4.502/64 e no artigo 58 da Medida Provisória 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. 

“Extrai-se dos textos normativos que a exigência do selo de controle na importação de vinhos (...) revela-se medida adequada e eficaz 

na atividade fiscalizatória da Receita Federal, mormente para fins de recolhimento dos tributos quando da importação de vinhos, funcio-

nando como instrumento eficaz no combate à sonegação fiscal e ao descaminho, razão pela qual a medida coaduna-se com o princípio 

da razoabilidade em seus três aspectos: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito”, pontuou o relator. 

“Verifico a inexistência de qualquer irregularidade a macular a atuação da Secretaria da Receita Federal do Brasil no que tange à aqui-

sição de selo para controle fiscal sobre os produtos classificados no código 2204 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 

Industrializados, por visar facilitar a fiscalização e arrecadação do tributo principal, conforme previsão contida no artigo 113, § 2º, do 

CTN, agindo, dessa forma, dentro dos limites da legislação vigente ao determinar que passassem a sujeitar-se ao selo de controle - ou 

registro especial”, concluiu o desembargador. Processo 0012814-89.2011.4.02.5101. 

*Fonte: Acoi/TRF2

Considerando o disposto na Resolução nº TRF2-RSP-2016/00006, de 04/03/2016, o presidente do TRF2, desembargador federal Poul 

Erik Dyrlund, assinou em 13/05/2016 a Portaria nº TRF2-PTP-2016/00229, a qual torna pública a escala de plantão judicial no período 

de 05 a 22 de agosto de 2016, durante a realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. 

Veja no www.trf2.jus.br a íntegra da Portaria nº TRF2-PTP-2016/00229. 

*Fonte: Acoi/TRF2

Importação de bebidas: selo de controle é exigência legal* 

TRF2 divulga escala de plantão judicial durante a realização 
dos jogos olímpicos*
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Na Sessão Plenária do dia 07 de julho de 2016 

foram votados os juízes federais e professores  

que irão compor a Comissão Organizadora e 

Examinadora do XVI Concurso Público para 

Provimento de Cargos de Juiz Federal Substituto 

da 2ª Região. Os demais membros, representan-

tes do Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB já 

haviam sido definidos na Sessão Plenária do dia 

02/06/2016. 

Membros efetivos: 

Desembargador federal Guilherme Couto de 

Castro - Presidente; 

Desembargador federal Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho;  

Juiz federal Paulo André Espirito Santo Bonfa-

dini; 

Dr. Cláudio de Oliveira Santos Colnago, repre-

sentando o Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil;  

Professor Flávio Amaral Garcia, da Universidade 

Cândido Mendes e da Fundação Getúlio Vargas.

Membros Suplentes: 

Desembargador federal José Antonio Lisbôa Neiva;  

Desembargador federal Marcus Abraham;  

Juiz federal Paulo Cesar Villela Souto Lopes Rodrigues; 

Dra. Daniela Ribeiro de Gusmão de Santa Cruz Scaletsky, representando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

Professor Rodrigo Tostes de Alencar Mascarenhas, da Universidade Cândido Mendes e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro.

 *Fonte: Acoi/TRF2

Comissão organizadora e examinadora do XVI Concurso Público para 
Provimento de Cargos de Juiz Federal Substituto da 2ª Região*
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A corregedora nacional de Justiça, ministra Nancy An-

drighi, enviou carta aos coordenadores dos Juizados Es-

peciais Cíveis em âmbito estadual e federal para alertar 

acerca da ocorrência de reiteradas fraudes.

Segundo a ministra, os golpes, que envolvem partes e 

seus advogados, foram identificados e notificados à Cor-

regedora pela Presidência do Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro (TJRJ) com a missão de investigar irregularida-

des no ingresso de ações nos Juizados Especiais Cíveis.

Os casos de fraudes detectados em Juizados Especiais no estado fluminense envolvem compras com utilização de identificação falsa, 

notas fiscais adulteradas utilizadas como prova, falsos furtos de bagagens e bilhetes de viagens duplicados.

No documento enviado aos Juizados, a ministra pede que, no caso de identificação de algum tipo de fraude, o fato seja comunicado à 

Corregedoria Nacional de Justiça. “São casos que geram grande preocupação pela multiplicidade e incidência, de forma que precisamos 

ficar atentos e evitar que práticas como essas se proliferem nos Juizados Especiais”, afirma Nancy Andrighi.

 Leia a íntegra do comunicado:

Alerta de fraude!

Estimados colegas dos Juizados Especiais,

É com preocupação que compartilho com Vossas Excelências a informação encaminhada à Corregedoria Nacional de Justiça da ocorrên-

cia de uma série de fraudes processuais praticadas nos Juizados Especiais Cíveis (JEC). Os golpes, que envolvem partes e seus advogados, 

foram identificados e notificados a mim pelo Grupo de Trabalho criado este ano pela Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

(TJRJ) com a missão de investigar irregularidades no ingresso de ações nos Juizados Especiais Cíveis.

Chamo a atenção dos colegas para os casos identificados, que geram grande preocupação pela multiplicidade e incidência, de forma 

que possamos ficar atentos e evitar que práticas como essas se proliferem nos Juizados Especiais.

Compras falsas

Uma das fraudes identificadas é o uso de nome da parte com diversas grafias, sobrenome alterado e CPFs distintos para ajuizar ações 

contra empresas varejistas. O objetivo é obter o ressarcimento de compras falsas feitas pela internet em razão da não entrega do pro-

duto, sempre de alto valor, combinado com danos morais. Nos JECs do Rio de Janeiro foram ajuizadas 14 ações semelhantes do mesmo 

autor. Os boletos de pagamento eram juntados às vésperas das audiências, com autenticação mecânica da Caixa Econômica Federal. 

A própria instituição financeira informou nos autos que não utiliza aquele tipo de autenticação. Em uma das ações, o autor alegou ter 

pago, através de boleto bancário, o valor de R$ 15 mil por uma televisão de 60 polegadas. Na audiência de instrução e julgamento, a 

empresa foi condenada a ressarcir o valor, além de pagar mais R$ 2 mil por danos morais. A fraude foi descoberta na análise do recurso 

da empresa, quando se verificou que o autor já havia ajuizado mais de uma dezena de processos semelhantes, com pedidos idênticos. 

Mesmo autônomo e sem renda declarada à Receita Federal, o autor teria gasto em poucos meses mais de R$ 100 mil em produtos de 

Corregedora alerta para fraudes em processos nos juizados especiais* 

NOTÍCIAS DO CNJ
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luxo comprados pela internet. O advogado dele movia ações idênticas contra empresas diferentes, ora como defensor dos clientes com 

os quais tinham relação de amizade, ora como o próprio autor. Ele acabou condenado por litigância de má-fé.

Nota fiscal adulterada 

 Em diversos ações, uma mesma nota fiscal foi usada como prova para pedido de indenização por danos materiais e morais conta a Com-

panhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) do Rio de Janeiro. O documento verdadeiro referia-se ao pagamento feito a uma prestadora 

de serviços de reboque de veículos. Contudo, a mesma numeração da nota surgiu como sendo de supostas contratações de carros-pipa 

para suprir alegada falta de água em um bairro da capital. Os pedidos foram julgados improcedentes e a advogada foi condenada em 

oito ações como litigante de má-fé, com a obrigação de pagar multas em favor do Fundo Especial do TJRJ.

Falsos furtos de bagagem 

 Um advogado foi preso dentro do 4º Juizado Especial Cível da Capital e levado para a delegacia acusado de fraudar processos de furtos 

de artigos de luxo que estariam em bagagem violada, despachada em companhias aéreas. Outro advogado foi preso por suspeita de 

adulteração de documentos anexados em uma ação de dano moral.

Bilhete duplicado 

No Juizado de Nova Iguaçu, a fraude foi identificada com bilhete de passagem de ônibus. Um bilhete idêntico ao utilizado como prova 

para o requerimento de danos contra a empresa de transporte rodoviário foi usado em outro processo com pedido semelhante, com 

a participação dos mesmos advogados. Constatada a má-fé, os pedidos foram julgados improcedentes e a autora foi condenada ao 

pagamento das custas judiciais e de dois salários mínimos a título de honorários advocatícios. A postura dos advogados foi oficiada ao 

Ministério Público e à OAB/RJ.

Peço que comuniquem à Corregedoria Nacional a identificação de todos os tipos de fraude para que possamos estar unidos na defesa 

da atuação dos nossos preciosos Juizados Especiais.

Afetuosamente,

Nancy Andrighi

Corregedora Nacional de Justiça

Corregedoria Nacional de Justiça

*Fonte: CNJ.

O Comitê Gestor da Política Nacional de Atenção Prioritária do Primeiro Grau, em sua última reunião (29/6), aprovou propostas de al-

teração da Resolução 219/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a distribuição e movimentação de servidores, 

de cargos de comissão e de funções de confiança nos órgãos de primeira e da segunda instâncias para garantir a eficiência operacional 

do Primeiro Grau.

Comitê do CNJ aprova propostas de alteração de resolução sobre 1º grau*
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Novas Fórmulas 

Conforme o deliberado pelo Comitê, as alterações na Resolu-

ção se mostram necessárias para que haja compatibilização 

das fórmulas de cálculo previstas nos anexos com aquelas 

atualmente utilizadas no Relatório Justiça em Números, a 

fim de que os tribunais tenham plenas condições de aplicar a 

respectiva metodologia e realizar a distribuição equânime da 

força de trabalho, tanto entre o primeiro e segundo grau de 

jurisdição, quanto à quantidade média de processos entre as 

unidades judiciárias do mesmo grau de jurisdição.

Segundo destacado pelo Departamento de Pesquisas Judiciá-

rias (DPJ), a atualização de conceitos e fórmulas da Resolução 

219/2016 abrange apenas aspectos técnicos relacionados à 

metodologia de cálculo, sem que haja alteração quanto ao 

escopo da Resolução.

Novos Prazos

Considerando que a alteração das fórmulas repercutirá diretamente na metodologia de elaboração da Tabela de Lotação de Pessoal 

(TLP) - que os tribunais devem publicar no seu sítio eletrônico na internet - bem como no prazo de início de implementação da Política, 

o Comitê deliberou por aprovar a dilação dos prazos previstos no artigo 15, parágrafo único, e artigo 23, caput e parágrafo único, da 

respectiva Resolução, conforme proposta a ser apresentada pelo conselheiro Carlos Eduardo Dias, relator originário do procedimento 

que deu origem à Resolução 219, e que será apresentada em breve ao plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Manual 

Com o objetivo de auxiliar os tribunais no cumprimento da Resolução 219/2016, o Comitê decidiu, também, que o Manual de Imple-

mentação da Política, já em fase final de elaboração pelo DPJ, deverá conter conceitos, fórmulas, glossários, explicações sobre a aplica-

ção desses conceitos e indicadores, além de planilhas de cálculo, e poderá ser incorporado nos anexos da Resolução.

QDD

Durante a reunião, também foram aprovados os novos modelos do Quadro de Detalhamento de Despesas (QDD) e do Mapa Demonstra-

tivo da Execução Orçamentária, referentes à Resolução 195/2014, que serão encaminhados pelo Departamento de Acompanhamento 

Orçamentário (DAO) do CNJ diretamente aos tribunais.

Presidida pelo conselheiro Bruno Ronchetti, a reunião contou com a participação dos conselheiros Carlos Eduardo Dias e Carlos Leve-

nhagen, do secretário-geral do CNJ, Fabricio Bittencourt, do juiz auxiliar da Presidência do CNJ Leandro Cadenas Prado, da secretária 

Processual, Mariana Dutra, da diretora do Departamento de Gestão Estratégica (DGE), Karina Yoshimura, e do chefe do Centro de Forma-

ção e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (Ceajud), Diogo Ferreira, além de representantes do DPJ, do DAO, da Associação 

dos Magistrados Brasileiros (AMB), da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e da Associação Nacional dos Magistrados da 

Justiça do Trabalho (Anamatra).             *Fonte: Agência CNJ de Notícias

Participaram da reunião o Conselheiro Bruno Ronchetti, o Secretárgio-Geral do CNJ, Fa-
brício Bittencourt, e o juiz auxiliar da Presidência Leandro Cadenas Prado. Foto: Luiz 
Silveira/Agência CNJ
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O plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) negou, na 16ª Sessão 

Virtual, a possibilidade de aproveitamento de candidatos habilitados em 

concursos públicos do Poder Judiciário da União por outros órgãos do mes-

mo Poder, porém de unidade federativa diversa, quando não há concurso 

vigente para o cargo pretendido na mesma localidade. De acordo com o 

relator do processo, conselheiro Bruno Ronchetti, o aproveitamento deve se 

restringir a mesma unidade federativa. 

A consulta foi feita pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE–SE).  O argumento é de que o Tribunal de Contas da União (TCU) 

teria admitido exceções à regra de aproveitamento dentro da mesma localidade, desde que comprovada a inexistência de concurso 

válido na mesma localidade para o cargo desejado e comprovado que os princípios da impessoalidade e da isonomia foram respeitados. 

O conselheiro enfatizou que o CNJ já deliberou sobre esse assunto outras duas vezes, sempre reiterando a necessidade de se restringir 

o aproveitamento à mesma unidade federativa. Além disso, Ronchetti afirmou que as peculiaridades dos casos apontados nos pareceres 

do TCU citados na consulta não ensejavam alteração de entendimento acerca da regra geral. “Assim, mantendo o precedente do Supre-

mo Tribunal Federal (STF) e do TCU, os requisitos necessários para aproveitamento são: entre órgãos do mesmo poder, cargo idêntico, 

iguais denominações e descrição, mesmas atribuições, respeitada ordem de classificação e previsão do edital, desde que os órgãos 

estejam na mesma localidade”, descreveu ao negar o pedido. 

*Fonte: Agência CNJ de Notícias

O plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, parcialmente, na 

16ª Sessão Virtual, pedido de providências para estabelecimento de norma de 

vestimenta para acesso ao Poder Judiciário pela população. De acordo com o 

voto da relatora, conselheira Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, seguido pela 

maioria dos conselheiros, será expedida uma recomendação aos tribunais para 

que observem os costumes e tradições locais no momento de regulamentar o 

assunto.  

O pedido foi feito por um professor de Direito e advogado, cuja pesquisa para 

tese de mestrado demonstrou que diversos órgãos do Poder Judiciário estariam 

limitando o exercício do direito de acesso à justiça de diversos cidadãos ao 

exigirem vestimentas excessivamente formais.

De acordo com o voto da relatora, alguns tribunais sustentam a rigidez de suas regras em virtude do respeito ao decoro, à dignidade e 

à austeridade do Judiciário. “No entanto, deve-se frisar que o direito de acesso à justiça e, naturalmente, de adentrar nas dependências 

do Judiciário, é uma garantia constitucional de todo cidadão”. 

Habilitados em concurso só podem ser aproveitados no estado da 
aprovação* 

Tribunais devem observar costumes locais antes de regulamentar 
vestimentas*
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A existência de filhos menores emancipados 

não impede a realização de inventário e de 

divórcio extrajudiciais, ou seja, pela via admi-

nistrativa. O entendimento foi tomado pelos 

conselheiros do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), de forma unânime, no julgamento de 

uma consulta durante a 15ª Sessão Virtual, na 

qual havia pedido de alteração da Resolução 

35/2007 do CNJ. 

A emancipação voluntária, judicial, pelo casa-

mento ou outras possibilidades previstas em 

lei pode ocorrer a partir dos 16 anos e incorre 

na antecipação da capacidade civil plena do 

menor, que sai da condição de incapaz. 

A Lei 11.441/07 alterou dispositivos do Código de Processo Civil e passou a permitir a realização de inventário, partilha, separação e 

divórcio consensual pela via administrativa. No entanto, como a lei foi alvo de divergências, o CNJ editou a Resolução 35/2007, que 

disciplina a aplicação da Lei 11.441/07, uniformizando o seu  tratamento em todo o país. 

De acordo com o voto do conselheiro Gustavo Alkmin, relator da consulta, a Resolução 35/2007 do CNJ já admite, expressamente, a 

realização de inventário quando presentes herdeiros capazes, inclusive por emancipação, o mesmo se aplicando à separação consensual 

extrajudicial, prevista no artigo 46 do ato normativo. Segundo o voto do conselheiro, uma vez que a separação pode ser convertida em 

divórcio extrajudicial, a existência de filhos emancipados não constitui impedimento para realização do divórcio. 

No entendimento do relator, que foi seguido por unanimidade, não é necessária alteração na Resolução 35/2007, uma vez que a inter-

pretação sistemática da norma permite concluir que é perfeitamente possível a realização de inventário, de partilha, de separação e de 

divórcio consensuais extrajudiciais quando houver filhos ou herdeiros emancipados.

 

Emolumentos

 A consulta também pleiteava a alteração do ato normativo para que fosse definida a forma de incidência dos emolumentos - taxas 

remuneratórias de serviços notariais - nos divórcios e inventários extrajudiciais. No entanto, o conselheiro Alkmin entendeu, em seu 

voto, que cabe aos estados e ao Distrito Federal, por meio de lei, fixar e disciplinar a forma como serão calculados os emolumentos dos 

Cartórios Extrajudiciais, não podendo o CNJ, por meio de resolução, regulamentar a questão. 

*Fonte: Agência CNJ de Notícias 

Existência de filhos emancipados não impede divórcio extrajudicial* 

A conselheira optou por não acatar totalmente o pedido por entender que já existe uma tendência à uniformização de procedimentos e 

atos administrativos, incluindo as normas sobre o uso de vestimentas nas dependências dos juizados, fóruns e tribunais. Ela citou como 

exemplo o caso do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que dispensou o uso de terno e gravata no exercício profissional nos fóruns 

e prédios do Tribunal de Justiça devido ao clima local.

 *Fonte: Agência CNJ de Notícias
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