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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Raquel Teles Ferreira Oliveira 
(13ª Vara), Tânia Zacarias Almeida 
Gonçalves (4ª Vara), Fabio Riella Ma-
rocci (Teixeira de Freitas) e Amanda 
Mascarenhas Silva (6ª Vara). 
 Amanhã: José Augusto Marques de 
Souza (24ª Vara), Lívia Amaral Flores 
(Vitória da Conquista) e Winston Hup-
sel Silva Filho (13ª Vara).

Parabéns

Tribunal baiano inova 
e gera rapidez com 
Cartório Integrado

A reunião de quatro unidades judiciais, 
com os servidores de todas elas promoven-
do um atendimento único, promete tornar 
ainda mais rápida a tramitação dos pro-
cessos no Tribunal de Justiça da Bahia. A 
inovação responde pelo nome de Cartório 
Integrado, o primeiro da Justiça baiana.

 O projeto piloto reúne serviços da 2ª, 
5ª, 10ª e 11ª Vara de Relações de Consumo 
da Capital, todas com o acervo digitalizado. 
A iniciativa é inspirada no Cartório do Futu-
ro, em funcionamento no Tribunal de Justiça 
de São Paulo desde 2014.

Todas as unidades vão se integrar, em 
um único espaço, considerando a gestão 
dos fluxos digitais do processo judicial 
eletrônico, que demanda o redesenho das 
unidades cartorárias, para que a estrutura 
física e de pessoal seja compatível com as 
etapas de trâmite dos feitos. “É experiência 
positiva, precisamos experimentar novas 
realidades. Temos um quadro de pessoal 
reduzido e, com esse grupamento e uma 
melhor divisão de trabalho, podemos al-
cançar melhores resultados”, disse o juiz 
Roberto Costa, titular da 2ª Vara de Rela-
ções de Consumo.

TRF 1 mantém sentença da Subseção de 
Itabuna que decidiu incidirem PIS e COFINS 
sobre vendas por meio de cartões de crédito

A Oitava Turma do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, por unanimidade, 
negou provimento à apelação contra a sen-
tença da Subseção Judiciária de Itabuna 
que negou o pedido de duas empresas no 
sentido de afastar a taxa de administração 
dos cartões de crédito e débito que inte-
gram a base de cálculo da contribuição ao 

Programa de Integração Nacional (PIS) e à 
Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social (Cofins).

Os requerentes alegaram que os valores 
retidos a título de taxa de administração 
não se enquadram nos conceitos de fatura-
mento e de receita, pois não se incorporam 
de forma positiva ao patrimônio do contri-
buinte. Argumentam que os referidos valo-
res são caracterizados como receita das ad-
ministradoras de cartões e que a incidência 
tributária sobre receita de terceiro viola o 
artigo 195, I, da Constituição.

A relatora do processo, desembargado-
ra federal Maria do Carmo Cardoso, afirma 
que acompanha o entendimento do Supre-
mo Tribunal Federal, segundo o qual, para 
fins de base de cálculo para a incidência 

da contribuição ao PIS e à Cofins, a receita 
bruta e o faturamento são termos sinôni-
mos e consistem na totalidade das receitas 
auferidas com a venda de mercadorias, de 
serviços ou de mercadorias e serviço.

A magistrada relembra que, no atual 
entendimento da Corte Suprema, “tudo 
aquilo que entra na empresa a título de 
preço pela venda de mercadorias configu-
ra receita para o efeito de incidência da 
contribuição para o PIS e para a Cofins” 
e que “o valor decorrente de encargos 
de financiamento de vendas realizadas 
por meio de cartão de crédito e de débi-
to insere-se no conceito de receita bruta 
e submete-se, portanto, à incidência da 
contribuição para o PIS e para a Cofins”.

Fonte: TRF1

ENAP realiza curso 
virtual sobre o SEI

A Escola Nacional de Administração 
Pública (Enap) informa que o acesso ao 
curso a distância (MAV) Sistema Eletrônico 
de Informações - SEI! USAR” está dispo-
nível desde ontem, terça-feira, 23/8. Para 
acessá-lo, o aluno deve clicar em https://
enapvirtual.enap.gov.br/login/index.php

 Caso já tenha feito algum curso a dis-
tância na Enap, a partir de 2015, sua se-
nha de acesso continua válida. Do contrário, 
deve utilizar o CPF como usuário e senha.

O público alvo são servidores e agentes 
públicos dos três Poderes e das três esferas 
de governo que utilizam o Sistema Eletrôni-
co de Informações são o público prioritário. 
Demais servidores públicos e cidadãos em 
geral também poderão participar do curso.

Objetivos de aprendizagem: •Acessar 
e navegar no Sistema Eletrônico de In-
formações; •Executar diversas operações 
com processos e com documentos; •Or-
ganizar os processos nos Blocos Internos; 
•Disponibilizar documentos nos Blocos 
de Assinaturas; •Recuperar informações; 
•Trabalhar com a disponibilização do 
Acesso externo.

O conteúdo do curso pode ser acessado 
no site: www.enap.gov.br/web/pt-br. Infor-
mações pelo e-mail ead@enap.gov.br.

A ADV Junior está lançando um con-
curso de artigos que dará como prêmio o 
“Curso Novo CPC O que mudou?” além 
de publicação no site da ADVJR. As ins-
crições vão até 14/9 no site www.advju-
nior.com. 

A ADVJR é a empresa júnior da Facul-
dade de Direito da UFBA voltada para a 
atividade de consultoria e assessoria jurídi-

Governança participativa: você 
ajudando nas metas para 2017

O CJF está até o dia 30/8 com a pesquisa “Governança Participativa – Dê sua opinião” 
para esclarecer como os objetivos e estratégias implementados pela Justiça Federal são 
identificados pelos magistrados, servidores públicos, advogados e demais cidadãos. 

Você pode colaborar com uma Justiça Federal mais rápida, acessível e efetiva. Por isso, 
não deixe de participar. A iniciativa está em consonância com a Resolução nº 221, do 
CNJ que institui princípios de gestão participativa e democrática na elaboração das metas 
nacionais do Poder Judiciário e das políticas judiciárias do CNJ. 

Acesse o link http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/governanca-participativa.htm 
e responda 12 perguntas que levam no máximo três minutos.

ca de associações civis, micro e pequenas 
empresas e, neste sentido, oferece o dife-
rencial de aliar profissionalismo e baixos 
custos nos serviços. 

É um projeto de extensão completo, 
criado para aproximar os estudantes da 
prática jurídica empresarial e simular um 
escritório de advocacia, capacitando-os 
para o futuro.

Concurso de Artigos da ADVJR

TRF 1 promove 
Café com Conhecimento

A programação do evento “Café com 
Conhecimento 2016”, terá início nes-
ta sexta-feira, 26/8, das 14h às 16h. O 
objetivo é divulgar os aspectos práticos 
da implementação da Gestão do Conhe-
cimento no âmbito da Justiça Federal da 
1ª Região. 

A ação educacional será composta 
por quatro painéis, divididos em quatro 
sextas-feiras, uma por mês, de agosto a 
setembro. 

As seções e subseções judiciárias acom-
panharão o evento por videoconferência em 
tempo real. O primeiro painel do evento 
abordará o tema "Por que os órgãos da Ad-
ministração Pública precisam da gestão do 
conhecimento?"

Os encontros abordarão diversos cam-
pos da gestão por conhecimento e seus 
desdobramentos no Poder Judiciário, com 
a participação de especialistas com vasto 
conhecimento sobre a temática e acompa-
nhados por mediadores, que serão servido-
res do Tribunal, além da apresentação de 
cases de sucesso. 

A conversa acontecerá em um clima 
descontraído, e o público será convidado 
a interagir com perguntas e comentários.

Fonte: TRF1


