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Hoje: Allan Cavalcante de Oliveira 
(Paulo Afonso), Larissa Povoas de Sou-
za (Turma Recursal), Luma Santana de 
Souza Dorea (COJUES), Paulino Gomes 
Soares (Express Clean) e Rafene Ferrei-
ra da Silva (Vitória da Conquista). Ama-
nhã: Sandra Barco Nogueira, diretora 
de Secretaria da 12ª Vara e Paloma 
Sampaio Nunes da Silva (NUCJU). 
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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 Dialética de Direiro Tribu-
tário  n. 225 (Jun. 2014). Sumário: • 
Dividendos isentos: 
análise crítica do 
Parecer PGFN/CAT 
202/2013, da IN 
RFB  1.397/2013 
e da MP 627/2013 
– Carlos Eduardo 
Makoul Gasperin; • 
A legalidade do pro-
testo extrajudicial 
de créditos tributá-
rios – Daniela Marcellino dos Santos; 
• Limite para cobrança e quantifica-
ção do ISS – efetiva prestação do ser-
viço - Daniel Hora do Paço e Leonardo 
Gil Douek; • A imunidade tributária 
do livro comercializado em mídia ele-
trônica – Eduardo Maneira e Alexan-
dre Teixeira Jorge; • Multas tributárias 
de ofício, isolada, qualificada e agra-
vada – considerações sobre cumula-
ção de multas e sobre o entendimento 
jurisprudencial dos princípios da pro-
porcionalidade e do não confisco apli-
cados às multas tributárias – Florence 
Haret; • A competência municipal 
para a criação do cadastro de pres-
tadores de outros municípios como 
norma antievasiva – Francielli Hono-
rato Alves; • O ISS: as fundações e as 
organizações não econômicas – Heron 
Arzua; • Elisão e evasão fiscal – Ives 
Gandra da Silva Martins; • Natureza 
jurídica do débito e crédito no ICMS 
e suas implicações no ordenamento 
jurídico – Jefferson Marcos Biagini 
Medina; • Inidoneidade documental 
e crédito de ICMS: o RE 1.148.444/
MG – Marcelo de Azevedo Granato; 
• A impossibilidade da manutenção 
da multa qualificada do art. 44, I, 
da Lei n. 9.430 de 27/12/1996, por 
julgamento decidido por voto de qua-
lidade, no âmbito do Conselho Admi-
nistrativo de Recursos Fiscais – Paulo 
Coviello Filho; • As regras tributárias 
de subcapitalização: entre a antielisão 
e o estímulo à capitalização societá-
ria. A influência das teorias econô-
micas (“trade-off” e pecking-order”) 
na estrutura de capital das pessoas 
jurídicas – Ramon Tomazela Santos; 
• Imunidade das entidades assisten-
ciais e filantrópicas sem fins lucrativos 
após a aparente queda de reserva de 
lei complementar para dispor sobre a 
matéria (RE 636.941) – Thiago Bus-
chinelli Sorrentino.

Diretores dos Núcleos de Apoio às Turmas 
Recursais se reúnem em Brasília

Os diretores dos Núcleos de Apoio 
às Turmas Recursais da Justiça Fede-
ral da 1ª Região se reuniram na última 
quinta-feira, 4/12 no TRF da 1ª Região, 
em Brasília. O evento foi promovido pela 
Coordenação dos Juizados Especiais Fe-
derais da 1ª Região (Cojef) objetivando 
a troca de experiências, a unificação e a 
padronização de procedimentos, promo-
vendo a discussão de ações de melhorias 
e o intercâmbio de boas práticas.

A vice-presidente do Tribunal no exer-
cício da Presidência, desembargadora fe-

deral Neuza Alves, deu início à reunião 
destacando a importância do treinamen-
to e da troca de informações entre os ser-
vidores. “O Tribunal está valorizando o 
que efetivamente deu certo e pode fru-
tificar, ou seja, a atual administração da 
Cojef, seguindo os primeiros passos que 
foram dados com o projeto MelhorAção, 
na gestão passada, está dando efetivi-
dade, colocando tudo aquilo na prática 
e valorizando o compartilhamento de in-
formações”, afirmou a magistrada. “Tirar 
dúvidas em coletivo, multiplicar as in-
formações por meio da tecnologia do co-
nhecimento e das reuniões presenciais é 
de suma importância, e espero que este 
evento alcance todo o sucesso almejado 
e muito mais”, completou.

Os 12 diretores dos Núcleos de apoio 
às Turmas Recursais  assistiram à pales-
tra proferida pelo juiz federal em auxílio à 
Cojef, Murilo Fernandes de Almeida, que 
discorreu sobre o novo Regimento Inter-
no dos JEFs, TRs e TRU, disposto na Re-
solução Presi n. 17, de 19/09/2014.

O juiz federal destacou algumas ino-
vações trazidas pelo regimento, entre as 

quais a possibilidade de criação de um 
banco de suplentes para atuarem nas 
turmas recursais e um capítulo inteiro 
dedicado às Turmas Recursais Uniformi-
zadas. A possibilidade de os servidores 
do Poder Judiciário poderem atuar como 
conciliadores, em caráter excepcional, 
também foi outro ponto abordado pelo 
magistrado durante a palestra.

O coordenador dos Juizados Especiais 
da 1ª Região, desembargador federal 
Reynaldo Fonseca, classificou como ex-
traordinário o novo texto do Regimento 
Interno dos JEFs, fruto do trabalho reali-
zado pela comissão composta por cinco 
magistrados federais e presidida pelo juiz 
federal Murilo Fernandes de Almeida. Em 
seguida, o desembargador agradeceu o 
apoio da Presidência do Tribunal para a 
realização do evento de capacitação.

A diretora da recém-criada Turma Re-
cursal da Subseção Judiciária de Juiz de 
Fora, a primeira em funcionamento no 
interior do País, destacou que o que mais 
lhe chamou a atenção foi observar que 
as dificuldades enfrentadas em Juiz de 
Fora  não são exclusivas da subseção, 
mas questões comuns na 1ª Região, o 
que favorece um ambiente de colabora-
ção entre as seccionais. “Ao invés de nos 
causar certo desânimo, causa um âni-
mo, porque vemos que há outras cabe-
ças pensando para solucionar o mesmo 
problema”, comentou Daniela Mendes.

Fonte: TRF1

Portaria que uniformiza procedimentos 
da Seccional e MPF durante plantões 
já está sendo utilizada com elogios

Foi aprovada com elogios a Portaria 
Conjunta n.1, de 21/11/2014, que uni-
formiza o procedimento a ser adotado 
pelo MPF e pela Justiça Federal, durante 
os plantões judiciais nesta Seccional.

No último final de semana, a 10ª Vara 
foi a plantonista e a primeira a fazer uso 
efetivo da nova ferramenta que  deter-
mina o encaminhamento de decisões, 
despachos, manifestações, documentos 
e petições durante o plantão, preferen-
cialmente, por via eletrônica, por digitali-
zação das peças, remetidas a e-mails es-
pecifícos para esta finalidade da Justiça 
Federal e do MPF.

Apesar de já ter sido disponibilizada 
à 18ª Vara, então plantonista, no final 
de semana anterior, não houve utilização 

efetiva na oportunidade, cabendo à 10ª 
Vara o seu uso inicial.

O diretor da Secretaria da 10ª Vara, 
Robinson Amorim, afirmou que o novo 
procedimento mostrou-se vantajoso e 
ágil, uma vez que dispensa a utilização 
de oficial de justiça para diligências entre 
o MPF e a Justiça Federal.

Segundo a portaria, os originais das 
petições do MPF deverão ser encaminha-
das à Justiça Federal em até cinco dias.

Têm acesso aos e-mails os juízes fe-
derais, os membros do MPF plantonistas 
e os servidores de apoio. As autorizações 
de acesso serão atualizadas semanal-
mente, para incluir os plantonistas do 
período atual e descadastrar os do perí-
odo anterior.

A remessa das mensagens para os 
e-mails deve ser precedida do aciona-
mento das instituições via telefones 
previamente divulgados. O recebimen-
to do material e sua integralidade de-
vem ser confirmados por e-mail pelo 
recebedor.

A publicação da Portaria se deveu 
à necessidade e importância de otimi-
zação de recursos e uniformização de 
procedimentos relativos às atividades 
desenvolvidas nos plantões judiciais; à 
necessidade de conferir maior segurança 
às ferramentas para troca de dados; à 
aplicação do princípio da eficiência  e em 
razão da realidade e atual imprescindibi-
lidade dos meios eletrônicos na consecu-
ção das atividades judiciais.


