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Parceria CNJ - Ministério da Justiça 
facilitará acesso a dados

O Conselho Nacional de Justiça firmará parceria com o Ministério da Justiça, para 
divulgar os nomes e contatos dos magistrados responsáveis por intermediar atos pro-
cessuais que precisam ser praticados em outra jurisdição. O objetivo é fazer a ponte 
entre os juízes de cooperação e os demais magistrados, diretores de foro, advogados, 
defensores públicos e membros do Ministério Público. 

O conselheiro do CNJ Guilherme Calmon e o Coordenador-Geral de Modernização 
da Administração da Justiça, Washington Bonini, acertaram que os dados serão dis-
ponibilizados no Portal Atlas de Acesso à Justiça. 

Presentes em todas as unidades judiciárias e tribunais do país, os juízes de co-
operação têm a incumbência de buscar agilidade e eficácia ao intercâmbio de atos 
judiciais, procurando soluções para problemas que geram atrasos no Judiciário. Expe-
dição de cartas precatórias, transferências de presos e execução de decisões judiciais 
são algumas de suas funções. 

O Conselho disponibilizará a lista dos juízes de cooperação de todas as unidades 
e ramos da Justiça. Os dados serão alterados pelos gerenciadores do Portal Atlas 
apenas a pedido do CNJ. 

Periódicos
da Biblioteca

O periódico abaixo se encontra 
disponível na biblioteca deste fórum. 
A leitura pode ser solicitada por meio 
dos ramais n. 2606 e 2795.

Revista Síntese de Direito Tribu-
tário n. 221 (Fev/2014). Sumário: • 
Cobrança do Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza em face das 
bolsas concedidas pelo Prouni: análi-
se sobre sua legalidade – Daniel Ca-
valcante Silva; • Segurança jurídica 
no procedimento administrativo tribu-
tário – a questão da revisão judicial 
das decisões proferidas pelo Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais – 
Edilson Pereira Nobre Júnior; • Pre-
ços de Transferência no Brasil e os 
impactos das novas margens de safe 
harbour – Fabrício Costa de Campos 
e Fernanda Vasconcelos Lira; • Argu-
mentação jurídica e o direito ao cré-
dito presumido de IPI dos insumos e 
matérias–primas isentos adquiridos 
na Zona Franca de Manaus – Guilher-
me Cezaroti; • A imunidade do ICMS 
nas exportações – Heron Arzua; • A 
imunidade tributária recíproca e o 
pacto federativo: análise crítica do RE 
nº 434.251 – João Paulo Santarosa 
Ayres, André Felipe dos Santos e Mar-
celo Hugo Campos; • O direito aos 
créditos de ICMS de bens destinados 
ao uso e consumo das empresas ex-
portadoras – Leonardo Augusto Bello-
rio Battilana; • Valoração aduaneira 
em regimes aduaneiros especiais e 
recentes autos de infração da Recei-
ta Federal – Mauricio Terciotti, Jeni-
ffer Adelaide Pires e Juliana Velasco 
de Almeida; • O perdão de dívida e a 
sua tributação pelo Imposto de Renda 
– Miguel Delgado Gutierrez; • A bana-
lização do termo “ágio interno” pelas 
autoridades fiscais: a necessidade de 
cuidado na sua utilização, tendo em 
vista o preconceito por ele carregado 
– Paulo Coviello Filho; • Reflexões so-
bre o atual entendimento jurispruden-
cial sobre a guerra fiscal e sobre a (de-
finitiva) solução do problema – Pedro 
Guilherme Casquet e Andressa Vianna 
Viceconti; • Dedutibilidade do IRPJ e 
CSLL dos juros ao capital pagos por 
sociedade cooperativa aos seus asso-
ciados – Rafael Dias Toffanello; • A 
responsabilização tributária de grupo 
econômico – Renato Lopes Becho; • 
Drawback-suspensão: a dispensável 
vinculação física entre os insumos im-
portados com o benefício e os produ-
tos finais posteriormente exportados 
– Sacha Calmon Coêlho, André Men-
des Moreira e Patrícia Dantas Gaia; • 
Cooperativa de transporte de pessoas 
e cargas cujos associados, pessoas 
físicas, criaram empresas individuais 
(Eirelis) – direito a manterem os asso-
ciados o regime simplificado de tribu-
tação por força do parágrafo 5º do art. 
3º da Lei Complementar n. 123/2006 
– Ives Gandra da Silva Martins.

Sandra Barco retorna à Direção 
da Secretaria da 12ª Vara

A servidora Sandra Barco 
Nogueira foi empossada na úl-
tima segunda-feira, 30/6, na 
função de diretora da Secreta-
ria da 12ª Vara. O vice-diretor 
do Foro, juiz federal Dirley da 
Cunha Júnior, no exercício da 
Direção do Foro, empossou a 
servidora na presença do juiz 
federal da 12ª Vara, Ávio Mozar 
José Ferraz de Novaes, do di-
retor da SECAD, Diego Almeida 
Nascimento, e de outros cole-
gas da servidora.

O juiz federal Dirley da 
Cunha Júnior parabenizou a 
servidora, dando-lhe as boas 
vindas ao retornar à Área Judi-
ciária após dois anos na Área 
Administrativa. 

O magistrado lembrou que essa é uma 
importante missão conferida a servidores 
muito experientes e disse ter absoluta 
certeza de que Sandra exercerá a função 
com a mesma competência com que a 
exerceu anteriormente.

Na ocasião, o juiz federal Ávio Novaes 
agradeceu pela presença dos servidores 

que compareceram para prestigiar a pos-
se da diretora de Secretaria e lembrou 
que aquela era a quinta posse de Sandra 
Barco na Seção Judiciária da Bahia, o 
que demonstra sua evolução, afirmando 
que esta evolução é a soma de um inte-
lecto superior, uma ilibada conduta moral 
e um alto estágio evolutivo, demonstran-
do sua grande experiência e sensibilidade 
humana.

 Sandra Barco é analista judiciário 
e servidora da Seção Judiciária desde 
1998. Esteve anteriormente na direção 
das Secretarias da 12ª e da 18ª Varas. 
De 2012 a 2014, a servidora exerceu a 
função de diretora da Secretaria Adminis-
trativa da Seção Judiciária da Bahia.

A diretora de Secretaria é pós-gradu-
ada em Direito Público pelo Jus Podium, 
foi estagiária do escritório da renomada 
advogada Ronilda Noblat - histórica de-
fensora dos perseguidos pela ditadura mi-
litar. É ativamente vinculada à Fundação 
Lar Harmonia, instituição com a qual, jun-
tamente com o juiz federal Ávio Novaes, 
tem ligações pessoais e filantrópicas.

Ao finalizar a cerimônia, o vice-diretor 
do Foro fez questão de registrar seu agra-
decimento ao juiz federal Ávio Novaes e 
à ex-diretora da Secretaria Administrati-
va pela atenção que deram às demandas 
das varas de JEFs durante os dois anos 
em que ambos estiveram respectivamen-
te à frente da DIREF e da SECAD.


