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Diretora do foro institui grupo de trabalho para análise 
da minuta do novo regulamento para tramitação 
dos autos eletrônicos e comissão para gestão do 
teletrabalho

A diretora do foro da Seção Judiciária do Espírito 

Santo, juíza federal Cristiane Conde Chmatalik, insti-

tuiu dois grupos de trabalho.  Um deles para analisar 

a minuta do novo regulamento para a tramitação dos 

autos eletrônicos no âmbito desta Seccional, já no a 

diretora do foro constitui a Comissão de Gestão do 

Teletrabalho, prevista no artigo 17 da Resolução nº 

227, de 15 de julho de 2015, do Conselho Nacional 

de Justiça.

Regulamento dos Autos Eletrônicos

O Grupo de Trabalho que vai analisar a minuta do novo regulamento para a tramitação dos autos eletrônicos no âmbito na 

SJES, propondo alterações, se for o caso, visando o seu aperfeiçoamento e enviando à Direção do Foro o texto final para ho-

mologação, será composto pelos servidores: Wladimir Barbosa Aires (diretor da 1ª VF-EF, presidente), Sérgio Batista Pimentel 

(diretor do 3º JEF), Maria Cardoso Stofel Passamani (1ª VF-Criminal), Cristiane Salomão Barros (diretora da 5ª VF-Cível), Ana 

Carla Marques dos Santos (diretora do Núcleo de Distribuição), Gilséa Martins Soares (supervisora da Seard/NAJ – Arquivo), 

Fábio Marcelo Régis Barbosa (diretor da Central de Mandados), Vera Ely Massariol (diretora do Núcleo de Apoio Judiciário) e 

Sérgio Pereira de Oliveira e Souza (Segor/SG).

Os trabalhos do grupo deverão ser concluídos até 29/09/2017.

 

Teletrabalho

São atribuições da Comissão de Gestão do Teletrabalho reunir-se, com periodicidade máxima semestral, para analisar os 

resultados apresentados pelas unidades participantes e propor aperfeiçoamentos necessários; apresentar relatórios anuais à 

Direção do Foro, com descrição dos resultados auferidos e dados sobre o cumprimento dos objetivos descritos no art. 3º da 

Resolução 227/2016-CNJ; analisar e deliberar, fundamentadamente, sobre dúvidas e casos omissos, sempre que necessário. 

A Comissão de Gestão do Teletrabalho é composta pelos servidores: Wladimir Barbosa Aires (diretor da 1ª VF-EF), Daniel 

Lehenbauer (diretor da 3ª VF-EF), Klaudia Kiefer (diretora da 4ª VF-EF), Thiagus Coelho Freitas (diretor da 6ª VF-Cível), Alexan-

dre Magno Vieira de Paula (supervisor da Sersau/NGP), Jefferson Vieira Vicentim (Seplo/NGP, representando a área de gestão 

de pessoas), Wilmar Carregozi Miranda (representando o Sindicato dos Servidores do Pode Judiciário Federal no Estado do 

Espírito Santo – Sinpojufes) e Sérgio Pereira de Oliveira e Souza (Segor/SG, representando a Secretaria Geral).

Parte do GT dos Autos Processuais: Sérgio Batista Pimentel, Wladimir Bar-
bosa Aires (presidente), Vera Ely Massariol, Fábio Marcelo Régis Barbosa, 
Sérgio Pereira de Oliveira e Souza e Gilséa Martins Soares
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Fernando Mattos toma posse no CNJ
A ministra Cármen Lúcia, presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supre-

mo Tribunal Federal (STF), deu posse ao conselheiro Fernando Cesar Baptista de Mattos 

para mais um biênio no cargo na terça-feira, 29. “A atuação do conselheiro é uma de-

monstração de competência e compromisso com o Poder Judiciário. Eu me sinto muito 

gratificada de ter vossa excelência no conselho por mais dois anos”, declarou Cármen 

Lúcia. Juiz federal da Seção Judiciária do ES, Fernando Mattos é titular da 1ª Vara Federal 

de Execução Fiscal de Vitória.

Mestre em Direito Público pela Universidade Estado do Rio de Janeiro (UERJ), presidiu 

a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) no biênio 2008-2010. 

De 2011 a 2015, o juiz foi suplente, na classe dos juízes federais, do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Foi procurador da Fa-

zenda Nacional, de maio de 1998 a dezembro de 1999, e advogado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com informações do CNJ

Magistrados da JFES participam do XIV Fonajef
A diretora do foro, juíza federal Cristiane Conde Chmatalik, o conselheiro do CNJ Fernando Mattos, e os juízes federais Rober-

to Gil Leal Faria e Rodrigo Reiff Botelho participaram nesta quarta, quinta e sexta-feira, 30/8 a 1º/9, do XIV Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais Federais (Fonajef), em São Luís/MA. Promovido anualmente pela Associação dos Juízes Federais (Ajufe), 

o evento tem como objetivo discutir temas, sistemáticas e soluções para aprimorar o funcionamento dos juizados especiais 

federais, a partir do debate a respeito das mais diversas situações vivenciadas pelos juízes federais que atuam nestes órgãos 

da Justiça Federal. Cristiane Conde Chmatalik, que foi titular do 2º JEF de Vitória por cerca de 12 anos, atuou como palestrante 

no painel “Gestão processual nos JEFs: Boas Práticas”.

1ª VF de Cachoeiro de Itapemirim seleciona projetos sociais 
para destinação de valores recebidos por prestação pecuniária

O juiz federal André Luiz Martins da Silva, titular da 1ª Vara Federal de Cachoeiro 

de Itapemirim, lançou edital para selecionar projetos de entidades públicas ou 

privadas, com finalidade social e sem fins lucrativos, para destinação dos valores 

recebidos pela vara a título de prestação pecuniária. 

Podem se candidatar apenas entidades localizadas nos municípios abrangidos 

pela Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim/ES - Alegre, Apiacá, Atílio 

Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, 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.  

As instituições também devem possuir sede própria para realização de suas atividades sociais e ter acesso à rede mundial de compu-

tadores (internet), ressalvadas situações excepcionais justificadas. O prazo para apresentação de projetos vai até 6/10/2017.

Confira o edital no www.jfes.jus.br, bem como modelo para apresentação do projeto.

Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim/ES
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I Jornada de Direito Processual Civil aprova 107 enunciados 
sobre o tema

Foi encerrada na tarde de 25/8 a I Jor-

nada de Direito Processual Civil, promo-

vida pelo Centro de Estudos Judiciários 

do Conselho da Justiça Federal (CEJ/

CJF). Após dois dias de trabalho, foram 

aprovados 107 enunciados, que servi-

rão agora como posições interpretati-

vas sobre o Código de Processo Civil, 

adequadas às inovações legislativas, 

doutrinárias e jurisprudenciais. 

O evento, realizado na sede do CJF, em 

Brasília (foto), contou com o apoio do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Es-

cola Nacional de Formação e Aperfeiço-

amento de Magistrados (Enfam) e da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe). 

Para a plenária desta sexta foram levadas 128 propostas de enunciados, aprovadas anteriormente por cinco comissões te-

máticas (confira abaixo). Os grupos se reuniram na quinta-feira (24), em pré-plenária, para discutir e avaliar 190 sugestões 

de enunciados. No total, 306 participantes, entre ministros do STJ, magistrados federais e estaduais, juristas e especialistas 

no tema compuseram as comissões, que realizaram diversas reuniões desde maio deste ano, para avaliar, ao todo, 624 

propostas de enunciados encaminhadas de todo o País.  

“Nada foi aprovado aqui sem que houvesse um amplo debate das várias correntes de processualistas, entre os mais reno-

mados do País. É muito importante a gente tentar cada vez mais pegar o novo diploma, que é o novo CPC, e aplicá-lo de 

acordo com aquilo que o legislador imaginou que poderia pacificar as relações sociais e fazer do processo um processo 

democrático”, afirmou o corregedor-geral da Justiça Federal e diretor do CEJ, ministro Mauro Campbell Marques, respon-

sável pela coordenação-geral do evento. 

Também para o ministro do STJ Raul Araújo, coordenador científico geral da Jornada, as discussões sobre o novo CPC são 

essenciais para esclarecer questionamentos recorrentes sobre a legislação, em vigor desde março de 2016. “As opiniões 

aqui colhidas de gente muito abalizada certamente servirão de excelente orientação aos operadores do Direito no novo 

CPC, que, como legislação recente, ainda suscita muitas dúvidas”, avaliou o magistrado. 

NOTÍCIAS DO CJF

Durante dois dias, 306 participantes analisaram propostas enviadas de todo o País
A diretora do foro da Seção Judiciária do Espírito Santo, juíza federal Cristiane Conde Chmatalik, estava entre os par-

ticipantes
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Comissões

As comissões de trabalho da I Jornada de Direito Processual Civil foram divididas por temas. Cada uma delas foi presidida por 

um ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e teve o apoio de dois coordenadores científicos. Os grupos analisaram as 

propostas de enunciados relativas a subtemas.  

Tendo como presidente a ministra Nancy Andrighi e como coordenadores científicos os juristas Nelson Nery Jr. e José Miguel 

Garcia Medina, a comissão Parte Geral teve 22 enunciados aprovados na plenária. Segundo o coordenador Nelson Nery Jr., 

dois pontos foram alvo de um número maior de propostas e também de mais discussões no grupo. “Chamou muita atenção 

a parte de honorários advocatícios que foi bastante discutida em nossa comissão, porque é um ponto bastante rico do novo 

Código de Processo Civil, e também a aplicação do novo CPC no procedimento dos juizados especiais tanto estaduais quanto 

federais. Muitos aspectos polêmicos”.  

Já o grupo Processo de Processo de Conhecimento, presidido pela ministra Isabel Gallotti e cujos coordenadores científicos foram 

os especialistas Humberto Theodoro Jr. e Fredie Didier Jr., teve 16 enunciados aprovados. Na avaliação da presidente da comis-

são, a Jornada proporcionou a análise e aperfeiçoamento da aplicação do novo CPC sob a ótica dos profissionais diretamente 

envolvidos com a legislação. “Da conjugação de todas essas experiências das pessoas que já estão aplicando o Código no seu 

dia a dia, com a opinião de juristas, muitos deles que ajudaram na elaboração do novo CPC, penso que pudemos amadurecer a 

interpretação de alguns desses dispositivos, com uma influência direta no nosso dia a dia no STJ”, analisou a ministra.  

Presidida pelo ministro Sérgio Kukina, que contou com o apoio dos coordenadores científicos José dos Santos Bedaque e 

Luiz Guilherme Marinoni, a comissão Tutelas de Urgência e Procedimentos Especiais de trabalho conseguiu a aprovação de 

21 enunciados. O grupo recebeu 38 propostas para análise. Desse total, 30 foram levadas para a plenária. “O alto nível dos 

debates preponderou, a cortesia de cada um dos participantes também. Dentro de todo o plano mais elevado, tudo contribuiu 

para o bom andamento dos trabalhos”, contou o presidente da comissão, ao final dos trabalhos.  

A comissão Recursos e Precedentes Judiciais teve como presidente o ministro Humberto Martins e como coordenadores científi-

cos Teresa Arruda Alvim e Cassio Scarpinella Bueno. O grupo teve 24 enunciados aprovados pela plenária. “Nós analisamos em 

torno de 50 propostas. Dessas, 28 foram levadas para a plenária. Essas discussões foram muito importantes porque algumas dú-

vidas que foram trazidas aqui a esta Jornada foram dirimidas. Então quem ganha é a sociedade brasileira, porque os enunciados 

servem de modelo para que os magistrados possam realmente seguir as interpretações que se amoldam com as necessidades do 

jurisdicionado e, sobretudo, interpretando bem o novo Código de Processo Civil”, afirmou o ministro Humberto Martins.  

Tendo como presidente o ministro Ribeiro Dantas e como coordenadores científicos os especialistas Araken de Assis e Eduardo 

Arruda Alvim, a comissão Execução e Cumprimento de Sentença conseguiu aprovar 24 enunciados. O ministro Ribeiro Dantas 

relata que o grupo levou 26 enunciados para a plenária. Um dos que não foram aprovados se refere às medidas atípicas. “Esse 

tema é um tema complexo, sobre o qual ainda não se formou um consenso. Mas as discussões sobre o assunto foram tão ricas e 

importantes, que elas já são válidas para que a doutrina vá se orientando em relação à matéria. Muitas vezes é até bom que um 

enunciado não seja aprovado, mas a semente da discussão frutifica”, concluiu o magistrado. 

Texto e foto do CJF, com inclusão de informação do NCS/JFES
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NOTÍCIAS DO STF

STF: Decano suspende efeitos de decisão que negou registro 
de aposentadoria a servidor com quintos

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal 

(STF), deferiu medida liminar no Mandado de Segurança 

(MS) 35078, para suspender a eficácia de deliberação do 

Tribunal de Contas da União (TCU) que negou o registro 

de aposentadoria de um servidor público, a despeito de ha-

ver coisa julgada em seu favor. No caso em questão, havia 

decisão judicial transitada em julgado que reconheceu ao 

servidor público o direito de incorporar à sua remuneração 

a vantagem pecuniária denominada “quintos/décimos”. 

Em sua decisão, o decano do STF afirmou que a autoridade 

da coisa julgada não pode ser transgredida por ninguém, muito menos por órgãos do Poder Público, como o TCU.  

“Impressiona-me, ao menos para efeito de formulação de um juízo de caráter estritamente delibatório, a constatação de que 

já se passaram mais de quatro anos, oito meses e 23 dias entre o trânsito em julgado da decisão que assegurou ao ora impe-

trante o direito à incorporação e a deliberação do TCU ao apreciar a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria”, 

salientou. 

Segundo observou o ministro, no caso em questão, já nem mesmo caberia ação rescisória porque já transcorreu o prazo de-

cadencial de dois anos previsto no artigo 495 do Código de Processo Civil de 1973 (que estava vigente à época em que se 

consumou o transcurso do prazo), tratando-se portanto de “coisa soberanamente julgada”, absolutamente insuscetível de 

desconstituição. 

O ministro Celso de Mello destacou que o ato que desrespeita a autoridade da coisa julgada, além de ofender direito fun-

damental da pessoa (o impetrante, no caso) cuja situação jurídica está protegida pelo “manto inviolável da coisa julgada”, 

também transgride o princípio basilar que decorre do Estado de Direito e que encontra suporte legitimador na supremacia 

da ordem constitucional, em face da interconexão que há entre a coisa julgada material e o Estado Democrático de Direito.

 

Repercussão geral

O decano enfatizou que, após reconhecer a repercussão geral da matéria, o Plenário do STF julgou o mérito do Recurso 

Extraordinário (RE) 638115, concluindo pela impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções 

comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 

Ocorre, no entanto, que estão pendentes de julgamento novos embargos de declaração de diversas entidades de classe repre-

sentativas dos interesses de servidores públicos civis, que pedem a concessão de efeitos modificativos ao julgado. Segundo o 

decano, a interposição desses embargos faz com que, ao menos em tese, seja processualmente viável a reforma da decisão. 

“Presente esse contexto, e ao menos enquanto não analisados os recursos interpostos nos autos do RE 638115, entendo 

revelar-se prudente aguardar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprecie, em caráter definitivo, a situação jurídica dos 

servidores públicos sujeitos à eficácia do julgamento do apelo extremo precedentemente mencionado”, destacou.

Leia a íntegra da decisão no www.stf.jus.br. Fonte: STF
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