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Emarf inicia debates sobre Direito Tributário

Fonte: CJF

Evento será transmitido por videoconferência para o Espírito Santo, com entrada franca.

A Escola da Magistratura Federal (Emarf) da 2ª Região apresentará, no dia 3 de março,
em parceria com o Grupo de Debates Tributários do Rio de Janeiro (GDT), palestra com o
professor de Direito Tributário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) José
Marcos Domingues, que falará sobre “tredestinação das receitas tributárias” (a tredestinação
ocorre quando o Poder Público dá ao bem expropriado destinação diferente da que foi prevista
originariamente). Ainda na programação, fará palestra sobre “perspectivas do Direito Tributário
Ambiental à luz do Direito comparado” o advogado tributarista e especialista em Direito do

Estado Luiz Eugênio Porto Severo da Costa. O evento será realizado das nove e meia da manhã ao meio-dia e meia, no
auditório do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e será transmitido por videoconferência para a Seção Judiciária do
Espírito Santo (Rua São Francisco, 52, Cidade Alta). Além do TRF, o ciclo de debates conta com apoio da Associação dos
Juízes Federais do Brasil (Ajufe), da escola de Magistratura do TRT/RJ e das Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do
Espírito Santo, e integra a programação de 2008 do Curso de Aperfeiçoamento e Especialização (CAE) para magistrados
federais da 2ª Região. As inscrições são gratuitas e o público capixaba pode efetuá-las pelo telefone da Emarf no ES
(27)3183-5187 ou e-mail  nucleoemarf.es@jfes.gov.br.  A participação no evento dá direito a certificado.

Juízes da Colômbia reconhecem sucesso da experiência
dos juizados especiais brasileiros

A entrada em funcionamento, no dia 1° de fevereiro deste ano, dos primeiros juizados especiais criminais na
Colômbia e o reconhecimento do êxito da experiência brasileira neste campo levaram o Conselho Superior da Judicatura
daquele país a enviar delegação de juízes para conhecer de perto o funcionamento dos juizados especiais federais.
Recebidos no dia 21 de fevereiro pelo coordenador da Justiça Federal, ministro Gilson Dipp, os juízes colombianos
visitaram os juizados especiais federais (JEFs) da Seção Judiciária do DF e a um Juizado Especial do Tribunal de Justiça,
além do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Ministério da Justiça.

Os aspectos práticos na adoção dos princípios da oralidade, informalidade e efetividade na prestação jurisdicional,
pelos quais se pauta a atuação dos juizados especiais, despertaram o interesse da delegação colombiana, que questionou
em detalhes o seu funcionamento e se impressionou com a rapidez na solução dos processos.

O 1º Edital de Eliminação de Documentos e Processos Administrativos da SJES já está disponível na página da
Justiça Federal do Espírito Santo, na internet (www.jfes.gov.br), no ícone “Gestão Documental” e nos murais dos prédios
da Seção Judiciária.  Os interessados terão prazo até o dia 07/04/2008 para analisar os termos do edital e a listagem dos
documentos e processos administrativos a serem eliminados e, sendo o caso, requerer a guarda de documento ou processo.
A eliminação de documentos e processos é uma das etapas da Gestão Documental, que impacta diretamente na liberação
de espaço físico, necessidade cada vez maior em virtude do crescimento no volume de processos e documentos gerados
diariamente nas instituições do Poder Judiciário. Os documentos e processos administrativos eliminados neste Edital
proporcionarão a liberação de uma área de 5,40 m2 ou 81,40m lineares. A Gestão Documental está amparada nas Resoluções
números 217, de 1999; 359 e 393 de 2004, do Conselho da Justiça Federal e tem como objetivo principal a preservação da
memória da instituição.
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