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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Firmicio Ferreira Filho (Barrei-
ras), Josá Augusto Alves de Castro 
(Campo Formoso) e André Luiz Cos-
ta (Áquila). Amanhã: Ciro Gomes De 
Queiroz (NUASG), Evilásio Roxo do 
Amaral (10ª Vara), Allan David da Sil-
va Costa (Teixeira de Freitas) e Daiane 
dos Santos Anjos (Bom Jesus da Lapa).

Parabéns!!!

ASSERJUF fará homenagem
especial para terceirizadas 

 A Associação dos Servidores da Justiça Federal recebeu pedidos de vários asso-
ciados para que a entidade promova uma homenagem especial para aquelas funcio-
nárias terceirizadas que trabalharam durante vários anos na nossa Seção Judiciária e 
que não foram contratadas quando da mudança da empresa prestadora de serviços 
para a Justiça Federal.

Muitos associados responderam à consulta da associação. Todos estão de acordo 
que se faça a homenagem e foi definida a data de 7 de março, quando será come-
morado aqui o Dia da Mulher (que cai num sábado). Na despedida, serão entregues 
flores e presentes, na medida das contribuições que a ASSERJUF receba. Para tanto, 
solicita colaboração entre R$15 e R$20 que deve ser entregue na Biblioteca.

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal Ávio 
Mozar José Ferraz de Novaes, diretor do Foro da Seção 
Judiciária do Estado da Bahia. Supervisão, redação, 
revisão, fotos e distribuição: Luiz Goulart - SECOS. 
Diagramação e Impressão: Gésner Braga - SETEDI. 
Tiragem: 25 exemplares. Telefones: (71) 3617-2616 
e 3617-2793. Fax: (71) 3617-2711. Endereço: Av. 
Ulysses Guimarães, 2631 – CAB. CEP: 41213-970. 
Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Margem da Palavra
Chegadas Partidas

Sim, assim mesmo! Com uma clave de sol entremeando as duas palavras. Tudo tem significado, simbó-
lico que seja. Entre chegadas e partidas, por mais variados que sejam os motivos, há de existir muito sol, 
brilho, entusiasmo — exatamente porque a vida é MOVIMENTO. 

Estou falando de mudanças, de troca 
de papéis, circunstâncias tão presentes na vida das pesso-
as. Falo do cotidiano de servidores que ingressam em nos-
sos quadros funcionais, nos nossos corações; e vêm e vão, e 
voltam, e de novo se vão para alçar outros voos, conquistar 
outros espaços e cumprir outras missões.

Carmen Dolores deixou a Justiça Federal e retornou 
à sua escrivania, no Tribunal de Justiça da Bahia. Aqui 
chegou há mais de vinte anos e influenciou decisiva-
mente na organização funcional da nossa 5ª Vara, eterna 
família que ajudou a construir e a se credenciar pela 
excelência dos serviços prestados ao grande rol de ju-
risdicionados sedentos de justiça — e de atenção e de 
tratamento lhano. 

Seus méritos são inúmeros, mas um deles é tão presen-
te que merece destaque, pois ela foi capaz de semear a 
concórdia, o espírito de equipe e a união de todos em prol 
do bem comum. Prova disso foi a emoção que dominou o 
clima da nossa despedida em jantar festivo no dia 7 de 
fevereiro: olhos úmidos da maioria ali presente, o pranto desabrido dela própria e de Renato Braga, um de nossos pupilos. 

Pelas mãos de Maízia, subiu as escadas do Salvador Dali e encontrou o salão vazio, nenhum cliente, nenhum garçom, 
luzes fracas, silêncio... Já ia falar alguma coisa, talvez sugerir “meia-volta” para jantar no salão térreo. As luzes se acenderam 
e a explosão de aplausos, os flashes, os risos frenéticos e os gritos de seu nome a paralisaram! 

Os olhos arregalados pela surpresa do início cederam lugar ao choro bom de emoção ao entender o que estava acontecen-
do. Ali estavam, para homenageá-la, seus ex-estagiários (que hoje são professores, juízes federais, procuradores ou advoga-
dos militantes), antigos e atuais servidores e, sobretudo, seus amigos.

Todos lá! Felizes pela oportunidade de agradecer e demonstrar a importância dela em suas vidas. Obteve ali, naquele 
momento, o reconhecimento pelo bem que distribuiu: na Justiça Federal, como Diretora de Secretaria da 5ª Vara; no TRF1, 
como Chefe de Gabinete; e, por último, como Diretora da 22ª Vara e Supervisora da Turma Recursal.

Pois bem, a Dra. Carmen Dolores parte para novos desafios, fora da Justiça Federal, mas continuará dentro dos nossos 
corações, presente sempre em nossas lembranças. Mulher de fibra, de convicções, personalidade forte! Sempre credora da 
nossa admiração, do nosso respeito, da nossa amizade. Honrou seus compromissos, dignificou o nome da família mantendo 
a tradição iniciada pelo pai, Desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, Claudionor Ramos.

É chegada a hora da grande despedida, e Carmen, assim como São Paulo apóstolo escreveu, combateu o bom combate, 
terminou sua carreira e guardou a fé. Valeu! Nossas homenagens hoje, amanhã e sempre.

Neuza Alves (Desembargadora federal)

Portaria mantém 
suspensos prazos 
processuais nesta
Seção Judiciária

A Portaria n. 37, de 19/02, da DIREF, 
suspende os prazos processuais nesta 
Seccional nos dias 18 e 19/02 em ra-
zão da persistência da falta de sinal  do 
link  da Embratel desde 17/2 e pelo ser-
viço jurisdicional estar intrinsecamente 
apoiado em tal serviço, o que inviabiliza 
o envio e a recepção de petições e docu-
mentos on line.

O advogado-geral da União, ministro 
Luís Inácio Adams, apontou o protesto de 
dívidas fiscais em cartório, a mudança na 
Lei de Execuções Fiscais e a conciliação 
como três alternativas para reduzir o ín-
dice de 89% de congestionamento das 
ações de execução fiscal - o pior índice 
do Judiciário. "No atual modelo, a co-
brança do crédito fiscal não é risco para 
ninguém", afirmou o ministro. 

Na audiência pública sobre a Eficiên-
cia do 1º Grau de Jurisdição e Aperfei-
çoamento Legislativo Voltado ao Poder 
Judiciário, realizada pelo CNJ, Adams 
defendeu transferir para a administração 
pública a responsabilidade por atos buro-
cráticos de cobrança, atualmente realiza-
dos pelos juízes. 

A identificação do devedor, a locali-
zação de bens do devedor e o agenda-
mento de leilões, por exemplo, deveriam 
ser desjudicializadas, segundo Adams. "É 
dado ao juiz hoje tarefas meramente bu-
rocráticas. O juiz deve garantir, median-
te provocação, o devido processo legal e 
conter abusos da administração", disse. 

Na Justiça Federal, uma ação de 
execução fiscal tramita, em média, oito 
anos, dos quais cinco são gastos apenas 
para o juiz identificar e notificar o deve-
dor, segundo pesquisa do Ipea realizada 
em 2011 em parceria com o CNJ. Ape-
nas no primeiro grau da Justiça Federal, 
estão em andamento 7,2 milhões de 
ações de execução fiscal. 

Adams chamou a atenção para o fato 
de a localização do patrimônio do devedor 
ocorrer apenas 6 anos após o ajuizamento 
da ação. Do total de processos que chega 
a leilão, apenas em 0,2% o resultado sa-
tisfaz o crédito. O estoque da dívida fiscal 
da União já chega a R$ 1,2 trilhão. 

"Nosso modelo é defasado e ineficien-
te. A realidade brasileira destoa de todos 
os países desenvolvidos, em que cobran-

Advogado-geral da União defende no CNJ 
desjudicialização das execuções fiscais

ça é atribuição da administração públi-
ca", concluiu o ministro da AGU. A seu 
ver, o sistema de execução atual premia a 
exigência de multas altíssimas sobre a fal-
ta e a demora do pagamento, de certidões 
de regularidade fiscal e de obrigações 
acessórias delegadas ao contribuinte. 

Além de desjudicializar a cobrança, o 
protesto de dívidas fiscais em cartório foi 
outra solução apontada para recuperar 
créditos fiscais. A Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional e a Procuradoria-Geral 
Federal, órgãos da AGU responsáveis 
pela cobrança de tributos e créditos de 
autarquias e fundações, respectivamen-
te, já lançam mão do instrumento. 

Em 2013, 20% dos títulos de cobran-
ça (Certidão de Dívida Ativa) foram qui-
tados pelos contribuintes em débito com 
autarquias e fundações federais, o que 
representou a recuperação de R$ 13,9 
milhões aos cofres públicos. A PGFN re-
cuperou, desde março de 2013, 49,9 mi-
lhões dos R$ 236,5 milhões protestados. 

A conciliação, segundo o ministro da 
AGU, também é boa alternativa para re-
duzir o volume de cobranças fiscais. "A 
conciliação vem evoluindo a passos len-
tos, mas está evoluindo", disse, apontan-
do que foram firmados acordos em 92% 
dos casos levados ao mutirão realizado 
em 2011, na Seção Judiciária do Distrito 
Federal, para a recuperação de créditos 
de autarquias e fundações federais.


