
89

Revista CEJ, Brasília, Ano XIV, n. 50, p. 89-95, jul./set. 2010

JUSTIÇA ESPECIALIZADA EM 
MATÉRIA TRIBUTÁRIA NA REGIÃO 
SUL DO BRASIL

Sérgio Ricardo Ferreira Mota

Hélcio Corrêa

TAX COURTS IN SOUTHERN BRAZIL

DIREITO TRIBUTÁRIO

ABSTRACT

The author outlines the current degree of specialty in tax 
matters within the courts of the southern region of Brazil. 
He concludes that the focus on tax law is a matter of judiciary 
administration policy, which has been effectively pursued by 
the southern courts, for a convenient rendering of judgment. 
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RESUMO 

Aponta o atual estágio de especialização da Justiça em matéria 
tributária na região sul do Brasil.
Conclui que a especialização da Justiça em matéria tributária, 
em função da conveniência da prestação jurisdicional, é política 
de Administração Judiciária que tem sido efetivamente buscada 
pelo Poder Judiciário nessa região.
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1 INTRODUÇÃO

A especialização da Justiça em deter-
minadas matérias não é um fenômeno 
histórico nacional da atualidade, mas uma 
necessidade imposta outrora no Brasil.

A primeira tentativa de se criar um 
tribunal especializado (ainda que par-
cialmente) para julgamento de questões 
tributárias no Brasil surgiu com a Consti-
tuição Federal de 1934, mas esse tribu-
nal não chegou a ser instalado (ARANHA, 
1974, p. 103). Na verdade, esse tribunal 
não julgaria exclusivamente questões 
tributárias, mas a maioria das questões 
de sua competência seria certamente de 
natureza tributária (Idem, p. 104).

Ulteriormente, na vigência da Cons-
tituição Federal de 1937, o Ministério da 
Justiça sugeriu que ao Tribunal de Contas 
fosse atribuída a competência para o jul-
gamento das ações de cobrança de dívi-
da ativa da União e do Distrito Federal 
(ARANHA, 1974, p. 105).

Promulgada a Constituição Federal 
de 1946, foi criado o Tribunal Federal de 
Recursos que, embora não adstrito ao 
julgamento de questões fiscais, passou 
a ser um tribunal quase-tributário (ARA-
NHA, 1974, p. 106).

Em seguida, no ano de 1964, a Co-
missão de Reformas do Ministério da 
Fazenda e a Fundação Getúlio Vargas 
publicaram um anteprojeto de emenda 
constitucional criando o Tribunal Federal 
Tributário (ARANHA, 1974, p. 114).

Justiça em matéria tributária na região 
sul do Brasil para, ao final, concluir 
que, em função da conveniência da 
prestação jurisdicional, essa especiali-
zação dos órgãos judiciários como po-
lítica de Administração Judiciária tem 
almejado justamente a melhoria dessa 
prestação jurisdicional.

2 ÓRGÃOS ESPECIALIZADOS EM MATÉRIA 

TRIBUTÁRIA NOS TRIBUNAIS

São órgãos do Poder Judiciário, den-
tre outros, o Supremo Tribunal Federal, o 
Superior Tribunal de Justiça, os tribunais 
regionais federais e juízos federais, e os 
tribunais e juízos dos Estados, especial-
mente considerados neste estudo diante 
da delimitação proposta no tema.

Com exceção do Supremo Tribunal 
Federal, a quem compete, precipuamen-
te, a guarda da Constituição Federal (art. 
102 da CF), e é composto pelo Presi-
dente, Plenário e duas Turmas (BRASIL, 
STF, 2010), os demais órgãos do Poder 
Judiciário considerados nesta pesquisa 
possuem alguma seção, turma, grupo de 
câmaras, câmaras ou varas especializa-
das em matéria tributária.

Portanto, tanto no Superior Tri-
bunal de Justiça, quanto no Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região e nos 
Tribunais de Justiça dos Estados do 
Paraná, Rio Grande do sul e Santa Ca-
tarina, há órgãos julgadores especiali-
zados em matéria tributária.

quais questões tributárias2, são analisadas e 
julgadas pela Primeira Seção, composta por 
ministros da Primeira e da Segunda Turma.

2.2 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª 

REGIÃO

O Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região tem sede na capital Porto Alegre, 
no Estado do Rio Grande do Sul, e juris-
dição nos Estados do Paraná, Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina. Sua competência 
também está delimitada pela Constitui-
ção (art. 108 da CF).

Referindo-se ao antigo Tribunal Fe-
deral de Recursos, a Lei Complementar 
n. 35, de 14/3/79, já determinava que o 
órgão funcionasse em seções de turmas e 
turmas especializadas (art. 89, II e III), bem 
como que o regulamento interno dispu-
sesse sobre as áreas de especialização do 
Tribunal e o número de turmas especiali-
zadas de cada uma das seções (art. 90).

Promulgada a nova Constituição Fe-
deral de 1988 e extinto aquele Tribunal, 
foi publicada a Lei n. 7.727, de 9/1/89, 
que estabelece a composição dos tribu-
nais regionais federais em turmas, que 
podem ser agrupadas em seções espe-
cializadas, conforme dispuser o regimen-
to interno (art. 5°).

Compõem o Tribunal Regional Fe-
deral da 4ª Região, além do Plenário, 
da Corte Especial e das Turmas, quatro 
seções de julgamento especializadas por 
matéria (BRASIL,TRF 4, 2010). Compete 
à Primeira Seção, composta por desem-
bargadores federais da Primeira e da Se-
gunda Turma, analisar e julgar as ques-
tões tributárias3.

2.3 TRIBUNAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS

A organização da Justiça nos Estados 
deve observar os princípios estabelecidos 
na Constituição Federal (art. 125 da CF) e 
as normas estabelecidas na Lei Orgânica 
da Magistratura Nacional (Lei Comple-
mentar n. 35, de 14/3/79), nas disposi-
ções das Constituições dos respectivos 
Estados e nas leis de organização judi-
ciária locais, de iniciativa do tribunal de 
justiça respectivo (art. 125, § 1°, da CF).

A Constituição Federal dispõe ex-
pressamente, quanto à especialização 
das varas da justiça estadual, que cabe 
ao tribunal de justiça propor a criação de 
varas especializadas para dirimir conflitos 
fundiários com competência exclusiva 
para questões agrárias (art. 126 da CF).

[...] tanto no Superior Tribunal de Justiça, quanto no Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região e nos Tribunais de Justiça dos 

Estados do Paraná, Rio Grande do sul e Santa Catarina, há 
órgãos julgadores especializados em matéria tributária.

Submetido esse anteprojeto a uma 
nova Comissão Especial instituída pela 
Fundação Getúlio Vargas, aquela pre-
visão de competência foi transferida 
para o Tribunal Federal de Recursos 
(ARANHA, 1974, p. 120).

Não obstante, nessa época, co-
meçaram a ser instalados órgãos do 
Poder Judiciário especializados em 
matéria tributária, fenômeno cada 
vez mais verificado nos dias atuais e 
imposto pela grande quantidade, mas 
pouca diversificação das demandas 
judiciais.

Por isso, esta pesquisa busca apon-
tar o atual estágio de especialização da 

2.1 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O Superior Tribunal de Justiça é a 
corte responsável por uniformizar a inter-
pretação da lei federal em todo o Brasil. 
Portanto, é a última instância da justiça 
brasileira para discussão das leis infra-
constitucionais no âmbito das Justiças 
Federal e Estadual, naquelas questões ju-
risdicionais não excepcionadas pela pró-
pria Constituição Federal (art. 105 da CF).

Há no STJ três seções de julgamento 
(BRASIL, STJ, 2010), cada uma delas com-
posta por duas turmas especializadas, que 
analisam e julgam matérias de acordo com 
a natureza da causa submetida à análise1.

As matérias de Direito Público, tais 
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Por outro lado, a Lei Complementar n. 35, de 14/3/79, es-
tabelece que os tribunais de justiça estaduais devem ser com-
postos por câmaras ou turmas, especializadas ou agrupadas em 
seções especializadas, e que a composição e a competência das 
câmaras ou turmas deverão ser fixadas na lei e no regimento in-
terno (art. 101). Tais seções serão integradas, conforme dispos-
to no regimento interno, pelas turmas ou câmaras da respectiva 
área de especialização (art. 101, § 2°).

Em observância às referidas normas, atualmente os tribu-
nais de justiça estaduais são compostos por órgãos de julga-
mento que incluem Tribunal Pleno, Órgão Especial, seções, 
grupos de câmaras e câmaras.

As seções e câmaras do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná são especializadas em matéria cível ou criminal (PARA-
NÁ, TJPR, 2010). Também as seções e câmaras do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul são especializadas em 
matéria cível ou criminal. Por sua vez, a seção cível é especiali-
zada em Direito Público e Direito Privado e é composta por gru-
pos de câmaras (RIO GRANDE DO SUL, TJRS, 2010). Da mesma 
forma, as seções e câmaras do Tribunal de Justiça do Estado de 
Santa Catarina são especializadas em matéria cível ou criminal. 
A seção cível é composta por grupos de câmaras especializadas 
em Direito Civil, Direito Comercial e Direito Público (SANTA CA-
TARINA, TJSC, 2010).

3 JUIZADOS ESPECIAIS E TURMAS RECURSAIS

A Constituição Federal estabelece que os juizados especiais 
são competentes para a conciliação, o julgamento e a execução 
de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de 
menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e 
sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a tran-
sação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de pri-
meiro grau (art. 98, I, da CF).

3.1 JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

A Lei n. 10.259, de 12/7/2001, que dispõe sobre a institui-
ção dos juizados especiais cíveis e criminais, no âmbito da Jus-
tiça Federal, estabelece caber ao Juizado Especial Federal Cível 
processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça 
Federal até o valor de sessenta salários mínimos, mas exclui da 
sua competência, dentre outras causas, os mandados de segu-
rança4 e execuções fiscais5 (art. 3º, § 1º, I).

Portanto, apesar de não vedada a especialização de even-
tual juizado especial federal em matéria tributária, tal qual, e.g., 
verificado na atualidade relativamente à matéria previdenciária, 
estão expressamente excluídos de sua competência o processo 
e julgamento de mandados de segurança, ainda que relativos a 
matéria tributária e execuções fiscais.

Da mesma forma, não há vedação, em princípio, de que 
seja eventualmente especializada alguma turma recursal insti-
tuída pelo tribunal regional federal.

3.2 JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS

A Lei n. 9.099, de 26/9/95, que dispõe sobre os juizados 
especiais cíveis e criminais, estabelece competir ao juizado es-
pecial cível a conciliação, o processo e o julgamento das causas 
cíveis de menor complexidade, assim consideradas, dentre ou-
tras, as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário 

mínimo, mas exclui da sua competência, dentre outras, as cau-
sas de natureza fiscal e de interesse da Fazenda Pública (art. 
3º, § 2º).

Não obstante, a Lei n. 12.153, de 22/12/2009, que dispõe sobre 
os juizados especiais da Fazenda Pública – no âmbito dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios –, estabelece 
competir-lhes o processamento, a conciliação e o julgamento das 
causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Ter-
ritórios e dos Municípios até o valor de sessenta salários mínimos, 
mas exclui da sua competência, dentre outras causas, mandados de 
segurança e execuções fiscais (art. 2º, § 1º, I).

4 VARAS ESPECIALIZADAS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA NA REGIÃO 

SUL DO BRASIL

Apesar da delimitação do tema aqui proposto, não serão 
enumeradas as varas estaduais especializadas em matéria tribu-
tária na região sul do Brasil, em face de serem muitas as instala-
das pelos tribunais de justiça estaduais.

Não obstante, por se verificar uma pequena quantidade de 
varas federais especializadas em matéria tributária instaladas na 
Quarta Região, todas elas serão enumeradas.

4.1 JUSTIÇA FEDERAL

As varas da Justiça Federal de primeira instância estão ins-
taladas nas três capitais dos Estados da região sul do Brasil e 
em diversos municípios do interior das Seções Judiciárias dos 
Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina6.

Algumas dessas varas foram especializadas em execuções 
fiscais nas capitais dos três Estados (Curitiba, Florianópolis e 
Porto alegre) e nos municípios de Londrina e Maringá (Paraná), 
Caxias do Sul, Novo Hamburgo e Santa Maria (Rio Grande do 
Sul), Blumenau e Joinville (Santa Catarina), mas apenas na capi-
tal Porto Alegre foram instaladas varas (duas) especializadas em 
matéria tributária distinta das execuções fiscais.

A Lei n. 5.010, de 10/5/66, já estabelecia que o Conselho da 
Justiça Federal poderia, nas Seções Judiciárias em que houvesse 
mais de uma vara, especializar varas e atribuir competência pela 
natureza de feitos a determinados juízes (art. 12), bem como 
fixar sede de vara fora da capital (art. 6°, XI).

A Constituição Federal estabelece que os 
juizados especiais são competentes para a 
conciliação, o julgamento e a execução de 
causas cíveis de menor complexidade e 
infrações penais de menor potencial ofensivo [...]

Por sua vez, a Lei n. 7.583, de 6/1/87, também estabelecia 
caber ao Conselho da Justiça Federal, mediante ato próprio, 
especializar varas em matéria de natureza agrária, estabelecer 
a respectiva localização, competência e atribuição, bem como 
transferir sua sede de um município para outro, de acordo com 
a necessidade de agilização da prestação jurisdicional (art. 4°).

De igual forma, a Lei n. 7.631, de 17/11/87, que criava algu-
mas varas federais, estabelecia incumbir ao Conselho da Justiça 
Federal promover os demais atos necessários à execução da lei, 
inclusive especializar varas em matéria de natureza agrária, de 
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que trata o art. 4º da Lei n. 7.583/87 (art. 3°).
Promulgada a nova Constituição Federal de 1988, foi pu-

blicada a Lei n. 7.727, de 9/1/89, estabelecendo que, enquanto 
não elaborada lei dispondo sobre a organização da Justiça Fede-
ral de primeiro e segundo graus, aplicar-se-iam à administração 
da Justiça Federal as disposições da Lei n. 5.010, de 30/5/66, 
respeitadas as normas constitucionais pertinentes (art. 11, caput 
e parágrafo único).

Ulteriormente foi publicada a Lei n. 8.146, de 28/12/90, a 
qual dispôs expressamente que incumbiria ao Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região promover os atos necessários à execução 
da referida lei, que criava varas federais na Quarta Região, inclu-
sive a especialização de varas.

art. 5º, II, da Constituição, ou seja, pela reserva da norma, e que 
não há delegação de competência legislativa na hipótese e con-
sequente inconstitucionalidade, já que, quando o Poder Executi-
vo e o Poder Judiciário expedem atos normativos de caráter não 
legislativo (regulamentos e regimentos, respectivamente) não 
o fazem no exercício da função legislativa, mas no desenvolvi-
mento de função normativa (HC 85.060, Rel. Min. Eros Grau, 
julg. 23-9-08, 1ª T., DJE 13-2-09). (BRASIL, 2009, p. 640-641).

Não obstante, não foi com base nesse entendimento do 
Supremo que, anteriormente à publicação da Lei n. 9.788, de 
19/2/99 – a qual criou oito varas federais especializadas em exe-
cuções fiscais, na Quarta Região –, já haviam sido instaladas qua-
tro varas com essa especialização (duas na Subseção Judiciária de 
Curitiba e outras duas na Subseção Judiciária de Porto Alegre). 
Também não decorre desse fundamento o fato de atualmente es-
tarem instaladas quatorze varas federais com essa especialização 
nas seções judiciárias dos Estados do sul do Brasil.

A verdade é que aquelas quatro varas especializadas em 
execuções fiscais na Quarta Região foram criadas pela Lei n. 
8.424, de 19/5/92, a qual permitiu ao Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região, mediante ato próprio, especializar as varas (art. 
3°). Da mesma forma, as outras duas varas especializadas em 
execuções fiscais instaladas após a publicação da Lei n. 9.788, 
de 19/2/99, por sua vez, foram criadas pela Lei n. 10.772, de 
21/11/2003, que permitiu aos Tribunais Regionais Federais, no 
âmbito de sua região e mediante ato próprio, especializar as 
varas (art. 6°).

Essas quatorze varas federais especializadas em execuções 
fiscais existentes na Quarta Região estão instaladas atualmente 
nos seguintes municípios localizados nas três seções judiciárias 
dos Estados da região sul do Brasil:

a) Seção Judiciária do Paraná:
1 – Curitiba: três varas, sendo duas varas criadas pela Lei n. 

8.424, de 19/5/92, ulteriormente instaladas pela Resolução n. 
10, de 3/6/94, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e uma 
vara criada pela Lei n. 9.788, de 19/2/99, ulteriormente instalada 
pela Resolução n. 17, de 26/4/99, do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região;

2 – Londrina: uma vara criada pela Lei n. 9.788, de 19/2/99, 
e instalada pela Resolução n. 33, de 20/5/99, do Tribunal Regio-
nal Federal da 4ª Região;

3 – Maringá: uma vara criada pela Lei n. 10.772, de 
21/11/2003, e instalada pela Resolução n. 23, de 7/3/2005, do 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

b) Seção Judiciária do Rio Grande do Sul:
1 – Caxias do Sul: uma vara criada pela Lei n. 9.788, de 

19/2/99, e instalada pela Resolução n. 20, de 26/4/99, do Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Região;

2 – Novo Hamburgo: uma vara criada pela Lei n. 9.788, de 
19/2/99, e instalada pela Resolução n. 8, de 23/3/99, do Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Região;

3 – Porto Alegre: três varas, sendo duas criadas pela Lei n. 
8.424, de 19/5/92, ulteriormente instaladas pela Resolução n. 
10, de 3/6/94, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e uma 
vara criada pela Lei n. 9.788, de 19/2/99, ulteriormente instalada 
pela Resolução n. 7, de 23/3/99, do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região;

4 – Santa Maria: uma vara criada pela Lei n. 9.788, de 

[...] o Supremo Tribunal Federal entende que a 
especialização de vara por resolução do Poder 
Judiciário não constitui ofensa ao princípio do 

juiz natural e à reserva de lei.

No mesmo sentido, a Lei n. 8.424, de 19/5/92, estabelece 
caber ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mediante ato 
próprio, especializar varas em qualquer matéria, estabelecer 
a respectiva localização, competência e jurisdição, bem como 
transferir sua sede de um município para outro, de acordo com 
a conveniência do Tribunal e a necessidade de agilização da 
prestação jurisdicional (art. 3°).

Ainda com a mesma política, a Lei n. 9.664, de 19/6/98, 
também estabelece caber ao Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, mediante ato próprio, especializar varas em qualquer 
matéria, estabelecer a respectiva localização, competência e ju-
risdição, bem como transferir sua sede de um município para o 
outro, de acordo com a conveniência do Tribunal e a necessida-
de de agilização da prestação jurisdicional (art. 3°).

Entretanto, na contramão daquelas leis anteriormente 
publicadas, a Lei n. 9.788, de 19/2/99, dispôs diferentemente 
quanto à questão e criou várias varas federais especializadas 
em execuções fiscais no Brasil, das quais oito delas a serem 
instaladas na Quarta Região (art. 1°, IV).

Parece ter a referida lei decorrido de algum fato conjuntural, 
pois em seguida foi publicada a Lei n. 10.772, de 21/11/2003, 
que criou várias outras varas federais e dispôs, novamente, que 
cada tribunal regional federal decidiria, no âmbito de sua região 
e mediante ato próprio, sobre a localização, competência e ju-
risdição das varas criadas, as especializaria em qualquer matéria 
e lhes transferiria a sede de um município para outro, se isto 
se mostrasse conveniente aos interesses da Justiça Federal ou 
necessária à agilização da prestação jurisdicional (art. 6°).

Porém, adverte-se aos menos atentos de que tal ressalva 
não restou expressa na mais recente Lei n. 12.011, de 4/8/2009, 
que dispõe sobre a criação de novas varas federais.

Na verdade, é despicienda a referida autorização legal, já 
que o Supremo Tribunal Federal entende que a especialização 
de vara por resolução do Poder Judiciário não constitui ofensa 
ao princípio do juiz natural e à reserva de lei. Entende o Supre-
mo que especializar varas e atribuir competência por natureza 
de feitos não é matéria alcançada pela reserva da lei em sentido 
estrito, mas apenas pelo princípio da legalidade, afirmado no 
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19/2/99, e instalada pela Resolução n. 
30, de 11/5/99, do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (a Resolução n. 53, 
de 8/7/2004, do Tribunal Regional Fede-
ral da 4ª Região alterou posteriormente 
a denominação para “Vara Federal de 
Execuções Fiscais” e “Juizado Especial 
Federal Cível”).

c) Seção Judiciária de Santa Catarina:
1 – Blumenau: uma vara criada pela 

Lei n. 9.788, de 19/2/99, e instalada pela 
Resolução n. 36, de 20/5/99, do Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Região (a 
Resolução n. 113, de 14/10/2005, do 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
alterou posteriormente a denominação 
para Vara Federal de Execuções Fiscais 
e Criminal com Juizado Especial Federal 
Criminal Adjunto)7;

2 – Florianópolis: uma vara criada 
pela Lei n. 9.788, de 19/2/99, e instalada 
pela Resolução n. 24, de 16/11/2000, do 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região;

3 – Joinville: uma vara criada pela 
Lei n. 10.772, de 21/11/2003, e instalada 
pela Resolução n. 54, de 5/12/2003, do 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
(a Resolução n. 53, de 8/7/2004, do 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
alterou posteriormente a denominação 
para “Vara Federal de Execuções Fiscais” 
e “Juizado Especial Federal Cível”).

Por final, resta acrescer que as duas 
varas federais especializadas em matéria 
tributária, distintas das execuções fis-
cais, na Quarta Região estão instaladas 
atualmente na capital Porto Alegre, na 
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, 
que, apesar de criadas pela Lei n. 7.583, 
de 6/1/87, foram especializadas apenas 
ulteriormente pela Resolução n. 97, de 
19/11/2004, do Tribunal Regional Fe-
deral da 4ª Região, a qual preservou ex-
pressamente, porém, a competência das 
varas especializadas em execuções fiscais 
e ressalvou os feitos de competência do 
Juizado Especial Federal (art. 2º, § 1º).

Resumindo, há na Quarta Região 
duas varas federais especializadas 
em matéria tributária, distintas das 
execuções fiscais, instaladas na Seção 
Judiciária do Rio Grande do Sul e qua-
torze varas federais especializadas em 
execuções fiscais instaladas no sul do 
Brasil (cinco na Seção Judiciária do 
Paraná, seis na Seção Judiciária do Rio 
Grande do Sul e três na Seção Judiciá-
ria de Santa Catarina).

4.2 JUSTIÇA ESTADUAL

As varas da justiça estadual de primei-
ra instância estão instaladas nas três capi-
tais dos Estados da região sul do Brasil e 
em diversos municípios do interior de am-
bos os Estados. Algumas dessas varas fo-
ram especializadas em causas da Fazenda 
Pública, que abrangem matéria tributária.

Quanto à referida especialização, a 
Constituição Estadual do Paraná dispõe 
apenas que, para dirimir conflitos fundiá-
rios, o Tribunal de Justiça proporá a cria-
ção de varas especializadas, com compe-
tência exclusiva para questões agrárias 
(art. 107), bem como que a lei criará, 
quando da elaboração do Código de 
Organização e Divisão Judiciárias, varas 
especializadas e exclusivas para o aten-
dimento dos direitos dos menores nas 
comarcas de entrância final (art. 221) 8.

A Constituição Estadual do Rio Gran-
de do Sul nada dispõe quanto à especia-
lização da Justiça no Estado9.

Já a Constituição Estadual de Santa 
Catarina dispõe, quanto à especialização, 
apenas que, para dirimir conflitos fun-
diários, o Tribunal de Justiça proporá a 
criação de varas especializadas com com-
petência exclusiva para questões agrárias 
(art. 89), bem como impõe a criação de 
juizado com especialização e compe-
tência exclusiva relativa à assistência à 
criança e ao adolescente, nas comarcas 
de mais de cem mil habitantes (art. 187, 
parágrafo único e inc. VI).

O Código de Divisão e Organização 
Judiciárias do Estado de Santa Catarina, 
disposto na Lei Complementar n. 339, de 
08/3/2006, também estabelece que cabe 
ao Tribunal de Justiça, mediante ato do 
Tribunal Pleno, estabelecer a localização, 
denominação e competência das unida-
des jurisdicionais, além de especializá-las 
em qualquer matéria, e transferir sua 
sede de um município para o outro, de 
acordo com a conveniência do Poder 
Judiciário e com a necessidade de agili-
zação da prestação jurisdicional (art. 5°). 
Estabelece ainda que, na definição da 
competência dos órgãos jurisdicionais, 
deverá o Tribunal visar à especialização 
e à descentralização das funções jurisdi-
cionais (art. 25).

5 CONCLUSÃO

Em princípio, especializar a prestação 
jurisdicional parece diminuir o horizonte 
de juízes, desembargadores e ministros, 
deixando-os bitolados e fazendo com que 
percam a noção sistemática do Direito.

Entretanto, a opção pela especiali-
zação de determinadas seções, turmas, 
grupos de câmaras, câmaras e varas em 
determinadas matérias não é apenas um 
fenômeno histórico nacional atual, mas 
uma necessidade imposta desde muito 
tempo no Brasil.

Essa especialização propicia a melho-
ria da qualidade da prestação jurisdicional 
e permite aos juízes, desembargadores e 

[...] há na Quarta Região duas varas federais 
especializadas em matéria tributária, distintas das 
execuções fiscais, instaladas na Seção Judiciária do Rio 
Grande do Sul e quatorze varas federais especializadas em 
execuções fiscais instaladas no sul do Brasil

O interessante é que, não obstante 
aquela decisão do Supremo Tribunal Fe-
deral acima transcrita, no sentido de que 
a especialização de vara por resolução do 
Poder Judiciário não ofenda a reserva de 
lei, no Estado de Santa Catarina foi pu-
blicada a Lei Complementar n. 211, de 
25/7/2001, dispondo caber ao Tribunal 
de Justiça do Estado, mediante ato pró-
prio, especializar varas em qualquer ma-
téria, definir sua competência de acordo 
com a conveniência do Poder Judiciário 
e necessidade de agilização da prestação 
jurisdicional (art. 1°).

ministros o domínio da matéria analisada 
para que se faça efetivamente justiça.

Isso porque a especialização por 
matéria permite a aquisição, por parte 
desses juízes, desembargadores e mi-
nistros, de experiência, sensibilidade e 
aprofundamento de questões próprias 
ao assunto tratado.

Pela pesquisa elaborada, resta de-
monstrado que os tribunais no Brasil 
possuem relativa liberdade para instituir 
seções, turmas, grupos de câmaras, câma-
ras e varas especializadas em função da 
conveniência da prestação jurisdicional.
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Por outro lado, restou claro que cada órgão do Poder Ju-
diciário deve observar a variedade de feitos judiciais propostos 
pelos jurisdicionados de forma a averiguar a quantidade de de-
mandas e as matérias jurídicas objeto destas na área territorial 
compreendida na jurisdição do órgão.

Onde houver um grande volume de feitos idênticos e uma 
pequena diversificação de demandas, justifica-se a instalação de 
órgãos especializados em determinadas matérias.

Concluindo, a possibilidade de especialização é relativa e 
sempre dependerá da conveniência da prestação jurisdicional, 
que deverá ser orientada pela quantidade e pela diversificação 
das demandas judiciais propostas.

O caminho para a melhoria da prestação jurisdicional tem 
sido o da especialização dos órgãos judiciários, e essa política 
de Administração Judiciária tem sido efetivamente buscada pelo 
Poder Judiciário na região sul do Brasil.

NOTAS
1  A Corte Especial é órgão máximo do STJ, e o Plenário exerce funções admi-

nistrativas.
2  A Primeira Seção do STJ também analisa e julga questões administrativas, 

dentre outras.
3  A Primeira Seção do TRF da 4ª Região também analisa e julga questões 

trabalhistas.
4  A Lei n. 12.016, de 7/8/2009, disciplina o mandado de segurança individual 

e coletivo.
5  A Lei n. 6.830, de 22/9/80, dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa 

da Fazenda Pública.
6  A competência dos juízes federais está delimitada no Constituição Federal 

(art. 109 da CF).
7  Mais recentemente, a Resolução n. 18, de 24/4/2007, do Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região, determinou que os crimes praticados por organiza-
ções criminosas, independentemente do caráter transnacional das infra-
ções, integrem a competência da vara.

8  A organização judiciária do Estado do Paraná está disposta na Lei Estadual 
n. 14.227, de 30/12/2003.

9  A organização judiciária do Estado do Rio Grande do Sul está disposta na Lei 

Estadual n. 7.356, de 1/2/80.

REFERÊNCIAS
ARANHA, Luiz Ricardo Gomes et al. Da especialização da justiça tributária. 
Belo Horizonte: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, 1974. 168 p.
BRASIL. A constituição e o Supremo. 2. ed. Brasília: STF, 2009. 1330 p.
_____. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 
1988. Distrito Federal: 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. Acesso em: 14 mar. 2010.
  _____. Lei n. 5.010, de 30 de maio de 1966. Organiza a Justiça Federal de 
primeira instância, e dá outras providências. Distrito Federal: 1966. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5010.htm>. Acesso em: 14 
mar. 2010.
  _____. Lei n. 7.583, de 6 de janeiro de 1987. Dispõe sobre a reestruturação 
dos serviços da Justiça Federal de Primeira Instância e dá outras providências. 
Distrito Federal: 1987. Disponível em: <http://www6.senado.gov.br/legislacao/
ListaPublicacoes.action?id=130927>. Acesso em: 14 mar. 2010.
  _____. Lei n. 7.631, de 17 de novembro de 1987. Dispõe sobre a reestrutura-
ção da Justiça Federal de Primeira Instância, e dá outras providências. Distrito 
Federal: 1989. Disponível em: <http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPu-
blicacoes.action?id=131538>. Acesso em: 14 mar. 2010.
  _____. Lei n. 7.727, de 9 de janeiro de 1989. Dispõe sobre a composição inicial 
dos Tribunais Regionais Federais e sua instalação, cria os respectivos quadros de 
pessoal e dá outras providências. Distrito Federal: 1989. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7727.htm>. Acesso em: 14 mar. 2010.
_____. Lei n. 8.146, de 28 de dezembro de 1990. Introduz modificação na 
estrutura organizacional da 4ª Região da Justiça Federal, dá competência ao 
respectivo Tribunal Regional e determina outras providências. Distrito Federal: 
1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1989_1994/
l8146.htm>. Acesso em: 14 mar. 2010.

  _____. Lei n. 8.424, de 19 de maio de 1992. Dispõe sobre a reestruturação 
da Justiça Federal de Primeiro Grau da 4ª Região e dá outras providências. 
Distrito Federal: 1992. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Leis/1989_1994/L8424.htm>. Acesso em: 14 mar. 2010.
  _____. Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. Distrito Federal: 1995. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9099.htm>. Acesso 
em: 14 mar. 2010.
  _____. Lei n. 9.664, de 19 de junho de 1998. Dispõe sobre a reestruturação da 
Justiça Federal de Primeiro Grau da 4a Região e dá outras providências. Distri-
to Federal: 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9664.
htm>. Acesso em: 14 mar. 2010.
  _____. Lei n. 9.788, de 19 de fevereiro de 1999. Dispõe sobre a reestruturação 
da Justiça Federal de Primeiro Grau nas cinco Regiões, com a criação de Varas 
Federais e dá outras providências. Distrito Federal: 1999. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9788.htm>. Acesso em: 14 mar. 2010.
  _____. Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001. Dispõe sobre a instituição 
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal. Distri-
to Federal: 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/
LEIS_2001/L10259.htm>. Acesso em: 14 mar. 2010.
  _____. Lei n. 10.772, de 21 de novembro de 2003. Dispõe sobre a criação de 
183 Varas Federais destinadas precipuamente à interiorização da Justiça Federal 
de Primeiro Grau e à implantação dos Juizados Especiais no País e dá outras 
providências. Distrito Federal: 2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/Leis/2003/L10.772.htm>. Acesso em: 14 mar. 2010.
_____. Lei n. 12.011, de 4 de agosto de 2009. Dispõe sobre a criação de 230 
Varas Federais, destinadas, precipuamente, à interiorização da Justiça Federal 
de primeiro grau e à implantação dos Juizados Especiais Federais no País, e 
dá outras providências. Distrito Federal: 2009. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12011.htm>. Acesso em: 
14 mar. 2010.
  _____. Lei Complementar n. 35, de 14 de março de 1979. Dispõe sobre a 
Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Distrito Federal: 1979. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp35.htm>. Acesso em: 14 
mar. 2010.
_____. Superior Tribunal de Justiça: Seções de julgamento. Disponível em: 
<http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=427>. Aces-
so em: 14 mar. 2010.
_____. Supremo Tribunal Federal: institucional. Disponível em: <http://www.
stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=sobreStfConhecaStfInstitucional>. 
Acesso em: 14 mar. 2010.
_____. Tribunal Regional da 4ª Região: organização do tribunal. Disponível em: 
<http://www.trf4.jus.br/trf4/institucional/institucional.php?no=18>. Acesso em: 
14 mar. 2010.
_____. Tribunal Regional da 4ª Região. Resolução n. 10, de 3 de junho de 1994. 
Altera a nomenclatura das Varas Federais situadas nas Capitais dos Estados inte-
grantes da 4ª Região. Porto Alegre: 1994. Disponível em: <http://legislacao.trf4.
gov.br/RESOL199400226.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2010.
_____. Tribunal Regional da 4ª Região. Resolução n. 7, de 23 de março de 
1999. Determina a implantação e instalação da 3ª Vara Federal das Execuções 
Fiscais da Circunscrição Judiciária de Porto Alegre, Seção Judiciária do Estado do 
Rio Grande do Sul, com a respectiva Secretaria, a partir de 30/3/99. Porto Alegre: 
1999. Disponível em: <http://thesaurus.trf4.gov.br/netacgi/nph-brs.exe?S1=Res
olu%E7%E3o&S2=&S3=&S4=’7’&S5=&l=20&SECT1=IMAGE&SECT4=e&SECT6=
HITOFF&SECT3=PLURON&SECT2=THESON&SECT5=BIBL04&S6=legislacao&d=
BIBL&p=1&u=bibl04.html&r=6&f=G>. Acesso em: 14 mar. 2010.
_____. Tribunal Regional da 4ª Região. Resolução n. 8, de 23 de março de 
1999. Determina a implantação e instalação da Vara Federal das Execuções Fis-
cais da Circunscrição Judiciária de Novo Hamburgo, Seção Judiciária do Estado 
do Rio Grande do Sul, com a respectiva Secretaria, a partir de 26/3/99. Porto 
Alegre: 1999. Disponível em: <http://thesaurus.trf4.gov.br/netacgi/nph-brs.exe?
S1=Resolu%E7%E3o&S2=&S3=&S4=’8’&S5=&l=20&SECT1=IMAGE&SECT4=e&
SECT6=HITOFF&SECT3=PLURON&SECT2=THESON&SECT5=BIBL04&S6=legisla
cao&d=BIBL&p=1&u=bibl04.html&r=6&f=G>. Acesso em: 14 mar. 2010.
_____. Tribunal Regional da 4ª Região. Resolução n. 17, de 26 de abril de 1999. 
Determina a instalação da 3ª Vara Federal das Execuções Fiscais da Circunscrição 
Judiciária de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, com a respecti-
va Secretaria, a partir de 5/5/99. Porto Alegre: 1999. Disponível em: <http://
thesaurus.trf4.gov.br/netacgi/nph-brs.exe?S1=Resolu%E7%E3o&S2=&S3=&S
4=’17’&S5=&l=20&SECT1=IMAGE&SECT4=e&SECT6=HITOFF&SECT3=PLURO
N&SECT2=THESON&SECT5=BIBL04&S6=legislacao&d=BIBL&p=1&u=bibl04.
html&r=6&f=G>. 
Acesso em: 14 mar. 2010.
_____. Tribunal Regional da 4ª Região. Resolução n. 20, de 26 de abril de 1999. 
Determina a instalação da Vara Federal das Execuções Fiscais da Circunscrição 
Judiciária de Caxias do Sul, Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, 



95

Revista CEJ, Brasília, Ano XIV, n. 50, p. 89-95, jul./set. 2010

com a respectiva Secretaria, a partir de 14/5/99. Porto Alegre: 1999. Disponível 
em: <http://thesaurus.trf4.gov.br/netacgi/nph-brs.exe?S1=Resolu%E7%E3o&
S2=&S3=&S4=’20’&S5=&l=20&SECT1=IMAGE&SECT4=e&SECT6=HITOFF&SE
CT3=PLURON&SECT2=THESON&SECT5=BIBL04&S6=legislacao&d=BIBL&p=1
&u=bibl04.html&r=6&f=G>. Acesso em: 14 mar. 2010.
_____. Tribunal Regional da 4ª Região. Resolução n. 30, de 11 de maio de 
1999. Determina a implantação e instalação da Vara Federal das Execuções 
Fiscais da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, Seção Judiciária do Estado 
do Rio Grande do Sul, com a respectiva Secretaria, a partir de 21/5/99. Porto 
Alegre: 1999. Disponível em: <http://legislacao.trf4.gov.br/RESOL199901692.
pdf>. Acesso em: 14 mar. 2010.
_____. Tribunal Regional da 4ª Região. Resolução n. 33, de 20 de maio de 
1999. Determina a instalação da Vara Federal das Execuções Fiscais da Circuns-
crição Judiciária de Londrina, Seção Judiciária do Estado do Paraná, com a res-
pectiva Secretaria, a partir de 1/6/99. Porto Alegre: 1999. Disponível em: <http://
thesaurus.trf4.gov.br/netacgi/nph-brs.exe?S1=Resolu%E7%E3o&S2=&S3=&S
4=’33’&S5=&l=20&SECT1=IMAGE&SECT4=e&SECT6=HITOFF&SECT3=PLURO
N&SECT2=THESON&SECT5=BIBL04&S6=legislacao&d=BIBL&p=1&u=bibl04.
html&r=5&f=G>. Acesso em: 14 mar. 2010.
_____. Tribunal Regional da 4ª Região. Resolução n. 36, de 20 de maio de 
1999. Determina a instalação da Vara Federal das Execuções Fiscais da Circuns-
crição Judiciária de Blumenau, Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina, 
com a respectiva Secretaria, a partir de 10/6/99. Porto Alegre: 1999. Disponível 
em: <http://thesaurus.trf4.gov.br/netacgi/nph-brs.exe?S1=Resolu%E7%E3o&
S2=&S3=&S4=’36’&S5=&l=20&SECT1=IMAGE&SECT4=e&SECT6=HITOFF&SE
CT3=PLURON&SECT2=THESON&SECT5=BIBL04&S6=legislacao&d=BIBL&p=1
&u=bibl04.html&r=5&f=G>. Acesso em: 14 mar. 2010.
_____. Tribunal Regional da 4ª Região. Resolução n. 24, de 16 de novembro de 
2000. Implanta e instala a Vara Federal das Execuções Fiscais da Circunscrição 
Judiciária de Florianópolis e dá outras providências. Porto Alegre: 2000. Dispo-
nível em: <http://thesaurus.trf4.gov.br/netacgi/nph-brs.exe?S1=Resolu%E7%E3
o&S2=&S3=&S4=’24’&S5=&l=20&SECT1=IMAGE&SECT4=e&SECT6=HITOFF&S
ECT3=PLURON&SECT2=THESON&SECT5=BIBL04&S6=legislacao&d=BIBL&p=1
&u=bibl04.html&r=5&f=G>. Acesso em: 14 mar. 2010.
_____. Tribunal Regional da 4ª Região. Resolução n. 54, de 5 de dezembro de 
2003. Dispõe sobre a implantação e instalação da Vara Federal de Execução Fis-
cal na Subseção Judiciária de Joinville, Seção Judiciária de Santa Catarina. Porto 
Alegre: 2003. Disponível em: <http://thesaurus.trf4.gov.br/netacgi/nph-brs.exe?
S1=Resolu%E7%E3o&S2=&S3=&S4=’54’&S5=&l=20&SECT1=IMAGE&SECT4=e
&SECT6=HITOFF&SECT3=PLURON&SECT2=THESON&SECT5=BIBL04&S6=legisl
acao&d=BIBL&p=1&u=bibl04.html&r=2&f=G>. Acesso em: 14 mar. 2010.
_____. Tribunal Regional da 4ª Região. Resolução n. 53, de 8 de julho de 2004. 
Dispõe sobre a implantação de Juizados Especiais Federais Cíveis na 4ª Região 
e dá outras providências. Porto Alegre: 2004. Disponível em: <http://thesaurus.
trf4.gov.br/netacgi/nph-brs.exe?S1=Resolu%E7%E3o&S2=&S3=&S4=’53’&S5=&
l=20&SECT1=IMAGE&SECT4=e&SECT6=HITOFF&SECT3=PLURON&SECT2=THE
SON&SECT5=BIBL04&S6=legislacao&d=BIBL&p=1&u=bibl04.html&r=1&f=G>. 
Acesso em: 14 mar. 2010.
_____. Tribunal Regional da 4ª Região. Resolução n. 97, de 19 de novembro 
de 2004. Dispõe sobre a criação da Vara Federal do Sistema Financeiro da Ha-
bitação de Porto Alegre e a especialização de varas em matéria tributária na 
Subseção Judiciária de Porto Alegre, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Por-
to Alegre: 2004. Disponível em: <http://thesaurus.trf4.gov.br/netacgi/nph-brs.
exe?S1=Resolu%E7%E3o&S2=&S3=&S4=’97’&S5=&l=20&SECT1=IMAGE&SECT
4=e&SECT6=HITOFF&SECT3=PLURON&SECT2=THESON&SECT5=BIBL04&S6=l
egislacao&d=BIBL&p=1&u=bibl04.html&r=2&f=G>. Acesso em: 14 mar. 2010.
_____. Tribunal Regional da 4ª Região. Resolução n. 23, de 7 de março de 
2005. Dispõe sobre a implantação e instalação da Vara Federal de Execuções 
Fiscais com Juizado Especial Federal Cível Adjunto na Subseção Judiciária de 
Maringá, Seção Judiciária de Paraná, e altera a denominação da respectiva Vara 
do Juizado Especial Federal Cível para Vara do Juizado Especial Federal Pre-
videnciário. Porto Alegre: 2005. Disponível em: <http://thesaurus.trf4.gov.br/
netacgi/nph-brs.exe?S1=Resolu%E7%E3o&S2=&S3=&S4=’23’&S5=&l=20&SEC
T1=IMAGE&SECT4=e&SECT6=HITOFF&SECT3=PLURON&SECT2=THESON&SE
CT5=BIBL04&S6=legislacao&d=BIBL&p=1&u=bibl04.html&r=11&f=G>. Acesso 
em: 14 mar. 2010.
_____. Tribunal Regional da 4ª Região. Resolução n. 113, de 14 de outubro 
de 2005. Dispõe sobre a transformação da Vara Federal Criminal e JEF Crimi-
nal Adjunto Blumenau e da Vara de Execuções Fiscais de Blumenau, Subseção 
Judiciária de Blumenau Seção Judiciária de Santa Catarina e dá outras provi-
dências. Porto Alegre: 2005. Disponível em: <http://legislacao.trf4.gov.br/RE-
SOL200504277.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2010.
_____. Tribunal Regional da 4ª Região. Resolução n. 18, de 24 
de abril de 2007. Dispõe sobre a inclusão dos crimes praticados por organiza-
ções criminosas, independentemente do caráter transnacional das infrações na 

competência das Varas Federais e a reorganização das competências das Varas 
Federais Criminais da Justiça Federal da 4ª Região. Porto Alegre: 2007. Dispo-
nível em: <http://thesaurus.trf4.gov.br/netacgi/nph-brs.exe?S1=Resolu%E7%E3
o&S2=&S3=&S4=’18’&S5=&l=20&SECT1=IMAGE&SECT4=e&SECT6=HITOFF&S
ECT3=PLURON&SECT2=THESON&SECT5=BIBL04&S6=legislacao&d=BIBL&p=1
&u=bibl04.html&r=17&f=G>. Acesso em: 14 mar. 2010.
PARANÁ. Constituição do Estado do Paraná, de 5 de outubro de 1989. Curitiba: 
1989. Disponível em: <http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.
do?action=iniciar Processo&tipoAto=10&retiraLista=true&site=1>. Acesso em: 
14 mar. 2010.
_____. Lei n. 14.277, de 30 de dezembro de 2003. Dispõe sobre a Organi-
zação e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná e adota outras providências. 
Curitiba: 2003. Disponível em: <http://www.alep.pr.gov.br/sc_integras/leis/
LOS00014277.htm>. Acesso em: 14 mar. 2010.
_____. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: composição dos órgãos jul-
gadores. Disponível em: <http://portal.tjpr.jus.br/web/djud/composicao_orga-
os_julgadores>. Acesso em: 14 mar. 2010.
RIO GRANDE DO SUL. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, de 3 de 
outubro de 1989. Porto Alegre: 1989. Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/fra-
meset.asp?txtURL=Prop/Legislacao/constituicao.htm>. Acesso em: 14 mar. 2010.
_____. Lei n. 7.356, de 1 de fevereiro de 1980. Código de Organização Ju-
diciária do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 1980. Disponível em: 
<http://www.inoreg.org.br/legislacao/estados/RS/codj_RS.pdf>. Acesso em: 14 
mar. 2010.
_____. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: órgãos jurisdi-
cionais. Disponível em: <http://www1.tjrs.jus.br/site/poder_judiciario/tribunal_
de_justica/orgaos_jurisdicionais/>. Acesso em: 14 mar. 2010.
SANTA CATARINA. Constituição do Estado de Santa Catarina, de 5 de outubro 
de 1989. Florianópolis: 1989. Disponível em: <http://www.alesc.sc.gov.br/por-
tal/legislacao/docs/constituicaoEstadual/CESC_16_11_2009.pdf>. Acesso em: 
14 mar. 2010.
  _____. Lei Complementar n. 211, de 25 de julho de 2001. Outorga ao Tribunal 
de Justiça competência para, mediante ato próprio, especializar Varas em qual-
quer matéria. Florianópolis: 2001. Disponível em: <http://200.192.66.20/alesc/
docs/2001/211_2001_lei_complementar.doc>. Acesso em: 14 mar. 2010.
_____. Lei Complementar n. 339, de 8 de março de 2006. Dispõe sobre a Di-
visão e Organização Judiciárias do Estado de Santa Catarina e estabelece outras 
providências. Florianópolis: 2006. Disponível em: <http://200.192.66.20/alesc/
docs/2006/339_2006_lei_complementar.doc>. Acesso em: 14 mar. 2010.
_____. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina: composição dos órgãos 
julgadores. Disponível em: <http://www.tj.sc.gov.br/adm/composicao.htm>. 
Acesso em: 14 mar. 2010.
____. Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009. Dispõe sobre os Juizados 
Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios. Distrito Federal: 2009. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12153.htm>. Acesso 
em: 14 mar. 2010.

Artigo recebido em 19/3/2010.
Artigo aprovado em 15/6/2010.

Sérgio Ricardo Ferreira Mota é analista judiciário na 1ª Vara da 
Justiça Federal de Florianópolis-SC.


