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Emarf abre inscrições para estágio nas varas federais de 
Vitória e Serra/ES

Concurso para servidor: licitação em andamento

O Núcleo Regional de Vitória da Escola da Magistratura Regio-

nal Federal da 2ª Região (Emarf) realizará processos seletivos 

para estágio nas varas federais da Seção Judiciária do Espírito 

Santo, situadas na capital e na Serra. Podem participar estu-

dantes que estejam cursando entre o 5º e o 9º períodos de 

Direito (no ato da inscrição e da posse) em Universidade ou 

Faculdade reconhecida pelo MEC e possuam histórico escolar 

com coeficiente de rendimento acima de 6,0. 

O estágio dá direito a bolsa mensal de R$ 798,60, além de 

auxílio-transporte por dia útil trabalhado. 

Inscrições 

Para as varas da capital: de 1º a 17 de agosto, até as 17 

horas do último dia do prazo, pelo e-mail nucleoemarf.es@jfes.

jus.br (assunto “inscrição estágio”), por meio de formulário de 

inscrição disponível na página da Justiça Federal na internet 

(www.jfes.jus.br), no campo “Estágios – Emarf”. 

Para a Vara Federal de Serra: de 1º a 18/08/2016, na Se-

cretaria da Vara Federal serrana, mediante preenchimento de 

formulário disponível no www.jfes.jus.br ou na própria vara. 

Leia os editais no www.jfes.jus.br.

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) divulgou que já se encontra em andamento o processo de licitação para contratação 
da instituição que realizará o próximo concurso público para provimento dos cargos de técnico e analista judiciário do tribunal, que 
também abrange as Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. 

A expectativa, de acordo com o órgão, é que as provas sejam realizadas no segundo semestre de 2016. A seleção se destinará à 
formação de cadastro de reserva. A validade do último concurso para servidores do TRF2 terminou em julho, tendo sido preenchidas 
todas as vagas disponíveis. 

As varas federais de Vitória estão localizadas na sede da Justiça Fede-
ral (Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, Monte Belo, Vitória)

Recém-inaugurada, a sede da Vara Federal de Serra fica na Rua 1D, 
esq. com Rod. Norte Sul, Bairro CIVIT II, Serra (próximo ao Terminal 
Rodoviário de Laranjeiras)



Cescon quer ouvir a opinião dos usuários da Conciliação

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cescon) completa este ano cinco anos de instalação e quer conhecer a 
opinião de seus usuários. Para isso, iniciou no dia 22 uma pesquisa de satisfação entre os participantes das conciliações. 

O questionário aplicado pergunta se o usuário acredita que a tentativa de acordo foi válida, se considera que o resultado da conci-
liação foi justo, se a pessoa se sentiu pressionada a fechar um acordo e, no caso de não ter havido acordo, o que ela acredita que 
possa ter contribuído para esse resultado. 

A pesquisa também quer saber se as expectativas do jurisdicionado foram atendidas e se ele ficou satisfeito com a sessão realizada, 
inclusive em relação ao atendimento recebido, à atuação dos conciliadores e aspectos gerais, como a facilidade de encontrar o local 
da conciliação, tempo de espera e qualidade do espaço físico.  

Instalado em junho de 2011, na gestão do juiz federal Fernando Cesar Baptista de Mattos na Direção do Foro e sob a coordenação 
da atual vice-diretora do foro, juíza federal Cristiane Conde Chmatalik, o Centro é coordenado atualmente pelo juiz federal Marcelo 
da Rocha Rosado, com o apoio do juiz federal Rodrigo Reiff Botelho. 

A supervisão fica a cargo da servidora Maristher de Souza Lima Siqueira.
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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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NOTÍCIAS DO TRF2 2ª REGIÃO

TRF2 reafirma validade de provas obtidas em fase extrajudicial*
Provas produzidas durante o inquérito policial são vá-

lidas, desde que não negadas pelas que forem obti-

das na fase judicial. Com base nesse entendimento, 

a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região (TRF2), decidiu reformar a sen-

tença de 1º grau, e condenar A.M.T.S. a dois anos e 

seis meses de reclusão, em regime aberto, pela prática 

da conduta descrita no artigo 296, §1º, III, do Código 

Penal. O mesmo acórdão reduziu a pena de S.O.A. de 

três anos para dois anos e sete meses de reclusão, em 

regime aberto, considerando sua confissão como ate-

nuante. 

No processo, o réu S.O.A. foi denunciado por ter sido 

flagrado, em operação de fiscalização do Ibama, utilizando sua licença de criador amador de pássaros de modo irregular. Foram 

encontrados em seu poder diversos pássaros com anilhas de identificação adulteradas, sendo quatro da espécie coleiro, dois melros, 

dois sabiás e um sanhaço. E o réu A.M.T.S. foi acusado de ser o responsável pelo fornecimento das anilhas adulteradas a S.O.A., bem 

como por colocá-las nos pássaros. 

Em 1º grau, A.M.T.S. havia sido absolvido por insuficiência de prova, com base no entendimento que “os elementos colhidos no 

inquérito não seriam suficientes para uma condenação”. Entretanto, no TRF2, o relator do processo, desembargador federal Paulo 

Espírito Santo, considerou que “as provas produzidas em sede de inquérito policial são válidas, desde que não infirmadas por outras 

obtidas na fase judicial”. 

“No caso dos autos, a defesa do réu se ateve apenas em arguir de forma genérica a invalidade do processo administrativo do Ibama, 

sem, contudo, discutir seu conteúdo ou trazer elementos que afastassem sua validade. No mais, como bem se sabe, os atos públicos 

possuem presunção de validade, só podendo ser afastados caso haja prova da sua invalidade”, pontuou o magistrado.

Quanto ao réu S.O.A., o desembargador considerou que documentos como o auto de infração, o termo de apreensão e depósito, o 

laudo técnico pericial, o processo administrativo do Ibama, o inquérito policial e o laudo de exame documentoscópico não deixam 

dúvida da ocorrência do crime ambiental. “A autoria, por sua vez, é incontroversa, tendo sido, inclusive, assumida pelo réu em sede 

de investigação, tendo ele afirmado que pretendia se desfazer de seu plantel e que teria adquirido as anilhas adulteradas”, pontuou 

o relator.

Em seu voto, o desembargador decidiu ainda com relação à aplicação da atenuante de confissão. “Adapto meu voto ao desposado 

pelo STJ, que possui entendimento firme no sentido de que atenuante deve incidir, sendo irrelevante que a confissão tenha se dado 

de forma espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha ocorrido posterior retratação”. 

Em ambos os casos, o relator previu a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de Direito. “As entidades nas 

quais serão cumpridas as penas de prestação de serviços, as condições de cumprimento, bem como a pena pecuniária, deverão ser 

indicadas pelo Juízo da Execução Penal”, finalizou. Proc.: 0003367-18.2013.4.02.5001. 

*Fonte: Acoi/TRF2
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Auxílio financeiro pago durante curso de formação não é 
isento de imposto de renda* 

Vigilante que comprovar exposição permanente à atividade 
nociva com uso de arma de fogo pode ter tempo especial 
reconhecido após 1997*

O auxílio financeiro recebido por candidatos durante curso ou programa de formação em con-

curso público para provimento de cargos da Administração Pública Federal, por ter caráter remu-

neratório, não é isento de imposto de renda. O entendimento foi firmado pela Turma Nacional 

de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), reunida em sessão realizada em 20/7, 

em Brasília.  

A decisão foi tomada durante o julgamento de um incidente de uniformização nacional movido 

por candidato participante de curso de formação para carreira da Polícia Federal contra acórdão 

proferido por Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que negou pedido de conde-

nação da União a restituir os descontos a título de imposto de renda sobre os valores recebidos como auxílio financeiro. De acordo 

com o autor da ação, o auxílio financeiro teria caráter de bolsa de estudo, portanto, isento de imposto de renda.  

Em seu voto, o relator do processo na TNU, juiz federal Wilson José Witzel, citou o art. 26, da Lei 9.250/95, na qual é afirmado que 

as verbas recebidas a título de “bolsa de estudo” por participante em Curso de Formação de Delegado da Polícia Civil não se enqua-

dram na hipótese de isenção prevista, uma vez que não foram recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas. Desta 

forma, entende-se como uma atividade de natureza remuneratória, o que importa acréscimo patrimonial, passível de incidência de 

IR.  

O juiz federal, em seu voto, negou provimento ao recurso do candidato com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal 

Federal (STJ), a qual entende que “em caso de servidor público federal participar de curso de formação, poderá optar ‘pela percepção 

do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo’ em substituição ao ‘auxílio financeiro’, chamado nos autos de ‘bolsa de estudo’, 

o que evidencia, portanto, a natureza salarial das verbas em discussão”. Processo nº 0049449-29.2009.4.01.3400. 

*Fonte: CJF

É possível o reconhecimento de tempo especial prestado por vigilante, após o Decreto n.º 2.172/97, de 5 de março de 1997, desde 

que laudo técnico ou elemento material equivalente comprove exposição permanente à atividade nociva, com o uso de arma de fogo. 

A tese foi fixada na sessão de julgamentos da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), realizada em 

20/7, em Brasília. 

A decisão foi tomada durante o julgamento de um incidente de uniformização movido por um vigilante residente em Caruaru (PE) 

contra acórdão da 1ª Turma Recursal de Pernambuco, que negou o reconhecimento da especialidade do período trabalhado pelo 

vigilante a partir da vigência do Decreto n.º 2.172/97, de 5 de março de 1997. 

No recurso à TNU, o autor da ação alegou que a própria Turma Nacional passou a adotar novo entendimento sobre a matéria, 

dispondo que é possível, sim, a especialidade do labor como vigilante – exercida depois do Decreto nº 2.172/1997 – desde que 

comprovada a nocividade da atividade, com o uso de arma de fogo, por laudo técnico ou elemento material equivalente. 

NOTÍCIAS DA TNU
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Em seu voto, o relator do processo na TNU, juiz federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler, constatou que o Colegiado, de fato, 

havia revisto seu posicionamento anterior no julgamento do PEDILEF 0524936-20.2011.4.05.8100, de relatoria do juiz federal Sér-

gio Murilo Wanderley Queiroga, na sessão do dia 21 de outubro de 2015. 

O principal fundamento dessa decisão anterior levou em conta que o rol de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador, 

descritos no Decreto nº 2.172/1997, possui apenas caráter exemplificativo, e, por isso, está passível de ser complementado ou es-

tendido à atividade e a agentes cujo caráter de nocividade à saúde do trabalhador seja demonstrada por meios técnicos idôneos ou 

na legislação trabalhista. 

No entanto, no processo em questão, o juiz federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler explicou que as decisões da Turma Recursal 

e do juízo de primeiro grau não foram claras quanto à comprovação do uso efetivo da arma de fogo pelo vigilante  em alguns dos pe-

ríodos posteriores à vigência do Decreto n.º 2.172/97, elemento que pode evidenciar a exposição do trabalhador à atividade nociva. 

Segundo o magistrado, nesse caso, é “devida a anulação do acórdão recorrido para, analisando as provas coligidas aos autos, ade-

quar o julgado à tese de que é possível o reconhecimento de tempo especial prestado com exposição a agente nocivo periculosidade, 

na atividade de vigilante, em data posterior à vigência do Decreto n.º 2.172/97, de 5/3/1997, desde que laudo técnico (ou elemento 

material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade nociva, com uso de arma de fogo”. Processo nº 0502013-

34.2015.4.05.8302. 

*Fonte: CJF
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A análise da especialidade em decorrência da exposição a agentes químicos previstos no Anexo 13 da Norma Regulamentadora 

(NR) 15, como é o caso dos hidrocarbonetos aromáticos, é qualitativa e não se sujeita a limites de tolerância, independentemente do 

período em que prestada a atividade pelo trabalhador. Essa foi a tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais (TNU) na sessão realizada no dia 20 de julho. 

O entendimento foi fixado pelo Colegiado durante a análise de um incidente de uniformização interposto pelo INSS contra um 

acórdão da Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que reconheceu como especial o período de 28 de julho de 2003 a 19 de maio de 

2011 no qual um trabalhador exerceu sua atividade exposto de forma habitual e permanente a hidrocarbonetos aromáticos (cloreto 

metileno, dimetilformamida e polisocianatos), sem que fosse exigida avaliação quantitativa dessa exposição. 

Em suas alegações, o INSS sustentou que a Turma Recursal do Rio Grande do Sul contrariou o entendimento firmado pela 5ª Turma 

Recursal de São Paulo, cujo entendimento sobre a matéria é de que após 5 de março de 1997 deve se exigir a medição e indicação 

de concentração das substâncias químicas, em laudo técnico, para enquadramento da atividade como especial, no ambiente de 

trabalho de agente nocivo listado no Anexo IV dos Decretos nº 2.172/97 e 3.048/99, em níveis superiores aos limites de tolerância. 

O relator do caso na TNU, juiz federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler, explicou em seu voto que os agentes químicos álcoois 

e hidrocarbonetos caracterizam a atividade como especial para fins previdenciários, conforme previsto nos quadros anexos aos De-

cretos nº 53.831/64, nº 83.080/79, nº 2.172/97 e nº 3.048/99.  

O magistrado citou precedente da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região sobre o tema, segundo o qual não é possível 

limitar a 5 de março de 1997 o reconhecimento da insalubridade do ambiente de trabalho com base na análise quantitativa do risco 

causado pela exposição a hidrocarbonetos aromáticos, pois esses agentes previstos no Anexo 13 da NR 15 submetem-se à análise 

qualitativa de risco, independentemente da época de prestação da atividade. 

“A NR 15 considera atividades e operações insalubres as que se desenvolvem acima dos limites de tolerância com relação aos 

agentes descritos nos anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12, entendendo-se por ‘limite de tolerância’ a concentração ou intensidade máxima ou 

mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua 

vida laboral. Para as atividades mencionadas nos anexos 6, 13 e 14 não há indicação a respeito de limites de tolerância”, observou 

o relator do processo. 

Para o juiz federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler, o autor da ação, no exercício de suas funções, esteve exposto a hidrocarbo-

netos aromáticos, ou seja, agentes químicos previstos no Anexo 13 da NR 15 e para os quais a constatação de insalubridade decorre 

da inspeção realizada no local de trabalho, não se sujeitando a qualquer limite de tolerância. Com essa fundamentação, o magistrado 

decidiu negar provimento ao pedido de uniformização interposto pelo INSS, mantendo a decisão da Turma Recursal do Rio Grande 

do Sul.Processo nº 5004737-08.2012.4.04.7108.

*Fonte: CJF

Análise da exposição de trabalhador a agentes químicos 
deve ser qualitativa e não sujeita a limites de tolerância*
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O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou aos Tribunais Regionais Federais (TRFs) os limites financeiros no valor de R$ 
1.255.690.930,51 relativos às requisições de pequeno valor (RPVs) autuadas em junho de 2016, para um total de 132.082 ações, 
com 152.278 pessoas beneficiadas. 

Do total geral, R$ 845.144.698,96 correspondem a matérias previdenciárias e assistenciais – revisões de aposentadorias, pensões e 
outros benefícios, que somam 71.343 ações, com 80.691 pessoas beneficiadas. 

O Conselho esclarece ainda que cabe aos TRFs, segundo cronogramas próprios, o depósito dos recursos financeiros liberados. Com 
relação ao dia em que as contas serão efetivamente liberadas para saque, esta informação deve ser buscada na consulta processual 
do portal do tribunal regional federal responsável. 

RPVs em cada região da Justiça Federal:

TRF da 1ª Região (DF, MG, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO, AP) 

Geral: R$ 307.982.415,29

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 212.870.096,87 (13.516 ações, com 14.866 pessoas beneficiadas) 

TRF da 2ª Região (RJ e ES) 

Geral: R$ 95.186.043,13

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 51.678.518,55 (3.301 ações, com 3.301 pessoas beneficiadas)

TRF da 3ª Região (SP e MS) 

Geral: R$ 327.748.775,95

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 229.945.940,51 (13.107 ações, com 14.868 pessoas beneficiadas)

TRF da 4ª Região (RS, PR e SC)

Geral: R$ 368.964.194,10

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 248.805.331,20 (28.159 ações, com 30.753 pessoas beneficiadas) 

TRF da 5ª Região (PE, CE, AL, SE, RN e PB) 

Geral: R$ 155.809.502,04

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 101.844.811,83 (13.260 ações, com 16.903 pessoas beneficiadas)

*Fonte: CJF

NOTÍCIAS DO CJF

CJF libera mais de R$ 1 bilhão em RPVs*



NOTÍCIAS DO CNJ

Pesquisa feita pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com 4.672 magis-
trados de Primeiro Grau de todos os ramos da Justiça mostra que ainda 
existem problemas na instituição dos Comitês Regionais de Priorização, mas, 
quando instituídos e conhecidos pelos juízes, o trabalho é avaliado mediana-
mente pelos magistrados da primeira instância. Instituídos pela Resolução n. 
194/2014, em seu artigo 4º, os Comitês Gestores Regionais são os responsá-
veis pela gestão e implementação da Política Nacional de Atenção Prioritária 
ao Primeiro Grau de Jurisdição no âmbito de sua atuação. 

A pesquisa foi realizada entre os meses de março e abril deste ano e já serviu de subsídio para discussões durante a segunda reunião 
da Rede de Priorização do Primeiro Grau, realizada em maio deste ano. O objetivo do levantamento foi reunir informações para 
acompanhar o impacto e o cumprimento da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição e detectar a 
expectativa dos magistrados, adequando objetivos para garantir sua efetividade, caso necessário. 

Apesar da constituição dos comitês gestores regionais ser obrigatória desde junho de 2014, a maioria dos juízes que respondeu à 
pesquisa (73,9%) ainda não conhecia o trabalho desempenhado pelos comitês gestores regionais em seus tribunais. Se somado o 
contingente de magistrados que declararam que os comitês ainda não foram implantados, esse percentual chega a 78%. A maioria 
dos que têm conhecimento da existência dos comitês acompanha o seu trabalho (60,2%), mas a avaliação do trabalho desenvolvido 
foi classificada como totalmente insatisfatória ou insatisfatória por 66% dos respondentes. 

A pesquisa conclui que os magistrados da primeira instância da Justiça são críticos em relação às condições de trabalho atuais, além 
de ainda não identificarem melhoras advindas da atuação da Política de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau. Para 84% dos magis-
trados que responderam ao questionário, as mudanças eventualmente decorrentes dessa política não incidiram satisfatoriamente 
nas suas condições de trabalho. Além disso, 81% percebem que os resultados foram insuficientes para a melhoria da prestação 
jurisdicional.
 

Avaliação 
Para o Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) do CNJ, que compilou as informações e elaborou o relatório da pesquisa, dois 
fatores explicam os resultados encontrados. O primeiro é que os magistrados não se veem como partícipes dos processos decisórios, 
tanto em relação ao trabalho dos comitês, quanto em sentido mais amplo, considerando decisões de alocação de recursos orçamen-
tários e humanos. 

A pesquisa identificou que menos de 2% dos magistrados afirmaram participar das decisões orçamentárias do tribunal, percentual 
semelhante ao dos que disseram participar de decisões referentes à gestão de pessoas (2,1%). O outro fator identificado pela pes-
quisa seria o apoio dado pelas altas administrações dos tribunais ao pleno desenvolvimento da política, considerado insuficiente. 

Perguntados sobre quais deveriam ser as linhas prioritárias de atuação em prol do 1º grau de jurisdição, 88,35% dos magistrados 
indicaram a necessidade de ampliação da produtividade dos tribunais, geralmente por meios que não interfiram na lotação física dos 
servidores, como a redistribuição da carga de trabalho e a reorganização das unidades. Um percentual expressivo dos respondentes 
(44,82%) elencou a melhoria das instalações físicas das serventias de 1º grau como uma das três melhorias mais relevantes, no curto 
prazo, para o 1º grau. 

Acesse o relatório da pesquisa no www.cnj.jus.br. *Fonte: Agência CNJ de Notícias

CNJ: Pesquisa detecta impressões de magistrados sobre 
política de priorização*
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A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou recurso de candidato aprovado 
em concurso público que pretendia ser lotado em localidade diversa daquela escolhida no 
momento de sua inscrição. 

Em 2013, ele se inscreveu no concurso público para soldado da Polícia Militar do Estado de Mato 
Grosso do Sul e escolheu ser lotado na cidade de Naviraí (MS), onde foram oferecidas 49 vagas. 

Após ser classificado em oitavo lugar, pediu a alteração da lotação para a capital, Campo Grande, sob argumento de que, das 164 vagas 
disponíveis, apenas 44 teriam sido preenchidas. Sem obter resposta da administração, impetrou mandado de segurança, que foi negado 
pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Omissão 

No recurso ao STJ, o aprovado alegou que o edital de abertura foi omisso quanto à possibilidade de remanejamento de candidatos 
classificados em vagas não preenchidas. Defendeu que não haverá prejuízo a nenhum candidato caso seu pedido seja deferido, visto 
que há vagas disponíveis na capital. 

Embora tenha concordado que o edital foi omisso quanto à questão da realocação, o relator, ministro Humberto Martins, considerou 
que “a decisão compete à administração, no seu poder discricionário, sendo vedada a interferência do Poder Judiciário”. Ele afirmou 
que não existe o alegado direito, “muito menos líquido e certo”, de obter a realocação. *Fonte: STJ

Concursado não tem direito de ser lotado em local diverso 
daquele escolhido*

NOTÍCIAS DO STJ
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   Atuação de juiz não está restrita a fundamentos indicados pelas  partes*  
“O juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 
enquadramento jurídico adequado”. 

O entendimento é da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de recurso especial que questionou sentença 
de juiz. A alegação era de que o magistrado fundamentou sua decisão em dispositivo legal diferente do que foi indicado pela parte.

Extra petita 

O caso envolveu uma ação de usucapião na qual a parte fundamentou seu pedido no artigo 1.238 do Código Civil. O juiz, entretanto, ao 
julgar a ação procedente, analisou a questão sob o ponto de vista do artigo 183 da Constituição Federal, que prevê a usucapião especial 
urbana. A parte contrária apelou da decisão, e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) acolheu o argumento 
de que sentença era extra petita (sentença que vai além do pedido da parte). Foi determinado, então, o retorno dos autos à instância 
de origem para nova apreciação.

Acórdão reformado 

No STJ, o relator, ministro João Otávio de Noronha, votou pela reforma do acórdão. Segundo ele, a jurisprudência do tribunal entende 
que não há julgamento extra petita quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da peça inicial, 
mas apenas quando a sentença vai além do pedido da parte. 

“O acórdão deve ser reformado, pois somente há julgamento extra petita nas hipóteses em que o julgador viola os limites objetivos 
da pretensão, concedendo tutela diversa da requerida”, disse o ministro. 

Como a sentença se limitou ao reconhecimento da usucapião de imóvel urbano, alegada pela parte, a turma, por unanimidade, deu 
provimento ao recurso especial e determinou o restabelecimento da sentença. *Fonte: STJ
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O Supremo Tribunal Federal (STF) tem implementado medidas para reduzir o acervo de processos na Corte e no Judiciário, com os 
casos de repercussão geral, com o objetivo de assegurar ao cidadão uma prestação jurisdicional mais célere. A gestão do ministro 
Ricardo Lewandowski na Presidência da Corte, desde setembro de 2014, tem sido marcada por diversas ações que visam atender à 
exigência constitucional da razoável duração do processo. 

Entre as medidas, está a priorização dos julgamentos de recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, tendo em conta 
o número de processos sobrestados em outras instâncias que aguardam decisão do Tribunal. Também foi dada prioridade para a 
retomada de julgamentos de processos cuja análise já havia se iniciado, com a inclusão em pauta de inúmeros processos com retorno 
de pedido de vista. 

Ainda foram pautadas pelo presidente ações diretas de inconstitucionalidade com liminares já deferidas, pendentes de julgamento 
quanto ao mérito. Outra medida que buscou diminuir o acervo de ações no Judiciário foi a edição de súmulas vinculantes pelo Plená-
rio do STF. Foram aprovados 23 novos enunciados desde setembro de 2014. Sob o comando do ministro Ricardo Lewandowski, em 
2015, o Plenário da Corte julgou 2.735 processos. No primeiro semestre de 2016, o Pleno analisou 1.501 julgados. 

O presidente também implementou medidas internas para acelerar o trâ-
mite processual no tribunal. Em agosto de 2014, ainda como presidente 
em exercício, autorizou a criação de força-tarefa para colocar em dia a 
distribuição dos processos acumulados na Corte. Cerca de 2.600 feitos 
aguardavam distribuição na época. 

Em outubro do mesmo ano, o ministro assinou a Resolução 536, que re-
gulamentou dispositivo do Regimento Interno da Corte (artigo 95) sobre 
a publicação de acórdãos no STF. A regra regimental fixa prazo de 60 dias 
após a realização da sessão de julgamento para que esses documentos 
sejam publicados. 

Ainda em outubro de 2014, em cumprimento à Resolução 536/2014, 437 acórdãos que aguardavam a formalização de seu julga-
mento foram publicados no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) do STF. Na ocasião, o ministro Lewandowski ressaltou que a publicação 
das decisões judiciais é procedimento essencial do processo que culmina com a entrega da prestação jurisdicional. 

Em junho de 2015, o ministro Lewandowski assinou termo de cooperação com a Secretaria de Direitos Humanos (SDH) da Presi-
dência da República para garantir a implantação gratuita do Processo Judicial Eletrônico (PJe) a fim de acelerar os processos que 
envolvem subtração internacional de crianças e adoção internacional no órgão do Executivo.  

Na área administrativa, foi implantado no STF o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), desenvolvido pelo Judiciário para melhorar 
o fluxo de informações e expedientes administrativos. Por meio de gestão eletrônica, o sistema elimina trâmites em meio físico, re-
sultando em celeridade nos processos internos, com melhorias na gestão de recursos, com organização e segurança. 

Outra novidade da gestão do ministro Lewandowski para dar mais celeridade à prestação jurisdicional foi aprovada em junho de 
2016, em sessão administrativa, quando os ministros do STF aprovaram a Emenda Regimental 51, que permite o julgamento de agra-
vo interno e embargos de declaração por meio do Plenário Virtual da Corte. A alteração inserida no Regimento Interno do Supremo 
acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 317 e o parágrafo 3º ao artigo 337, que estabelecem que o agravo interno e os embargos de 
declaração poderão, a critério do relator, ser submetidos a julgamento por meio eletrônico, observada a respectiva competência da 

Turma ou do Plenário. EC/LF.  *Fonte: STF 

STF adota medidas para acelerar a prestação jurisdicional 
e diminuir acervo*
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