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rique Silva Brito (Alagoinhas).
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O JFH reproduz as 
aventuras do mergulhador, 
fotógrafo e servidor apo-
sentado Euvaldo Pinho, 
publicadas na Primeira 
Região em Revista.

Já trouxemos as histó-
rias e fotografias de Euval-
do Pinho pela Itália, Mar 
Vermelho, Ilha do Bana-
nal, Deserto do Atacama, 
Ilhas Gregas, Patagônia, 
Marrocos, Cuba, Veneza, 
Atol das Rocas, Malásia, Indonésia, Tuní-
sia, Jalapão, Avignon, Marselha, Transa-
mazônica, Bora Bora, Ilha de Capri e Bar-
celona.

Transcrevemos hoje o relato da viagem 
de Euvaldo Pinho por Ibiza.

NATUREZA E AGITO

Quem programa uma viagem para Ibiza 
já sabe o que vai encontrar: belas paisa-
gens naturais e, muita, muita festa. Essa 
harmonia entre extremos, por incrível que 
pareça, é perfeitamente possível e seduz 
milhares de turistas para esta pequena ilha 
espanhola.

Chegamos à ilha de Ibiza a bordo do 
nosso veleiro, companheiro antigo de tan-
tas viagens pelos mares a fora. A primeira 
visão que tive foi a da fortaleza de Dalt Vila, 
localizada no alto de uma colina de Eivissa, 
capital de Ibiza. 

A imagem é pra lá de deslumbrante. O 
forte, que é patrimônio mundial da Unesco, 
separa a versão antiga da versão moderna 
da ilha, mas preserva em sua construção 
segredos e histórias da época medieval 
além de ser referência para grandes even-
tos artísticos, sociais e culturais.

Ibiza é uma ilha independente e que 
recebe milhões de visitantes por ano. 
Além da capital, os vários municípios são 
de beleza ímpar, o que dificulta e muito 
eleger apenas um deles como o preferido 
ou o mais belo. Igrejas, capelas e cate-

Ibiza pelo olhar de Euvaldo Pinho

drais disputam a atenção dos visitantes 
com os museus da ilha, em especial o 
“Necrópolis Puig Des Molins”. Na verda-
de, o Necrópolis é um cemitério muito 
antigo com túmulos subterrâneos, e o 
que mais impressiona é que alguns des-
ses jazigos estão abertos para a visitação 
e assim satisfazem os olhares dos turis-
tas mais curiosos.

Como não poderia deixar de ser, a gas-
tronomia típica da ilha é à base de frutos 
do mar, mas são as especiarias exóticas 
que dão o sabor especial à famosa Paeja, 
por exemplo. Em Ibiza, as ruas estão sem-
pre repletas de turistas do mundo inteiro, e 
caminhar por essas vias é um prazer inex-
plicável. 

A liberdade está no ar e sem precon-
ceitos. Durante o dia, o centro fervilha de 
jovens e famílias. Quando chega a noite, 
a ilha fica ainda mais bela e ganha o bri-
lho colorido e glamoroso dos personagens 
eletrizantes e extravagantes que animam 
festas e baladas que seguem madrugada 
a fora.

E na nova manhã... o encanto não se 
acaba, apenas ressurge. Desta vez com 
o glamour dourado do sol que reflete em 
águas transparentes ao ritmo das ondas do 
mar que se quebram e que dançam sem 
parar para mais um dia de harmonia entre 
a natureza e o agito típicos de Ibiza. 

Fico por aqui nesta edição, mas sigo Por 
Aí... e até a próxima. 

Edição n. 170
 Juizado Especial itinerante no Jala-

pão conclui 3ª etapa com 281 audiências e 
83% de acordos;  Amazonas conta agora 
com uma Central de Conciliação;  Juiz de 
Fora inaugura Serviço de Conciliação;  Pre-
sidente Mário César Ribeiro encerra calen-
dário de instalações de varas na 1ª Região 
com a inauguração da Subseção de Cruzeiro 
do Sul, a primeira do interior do estado do 
Acre;  Seção Judiciária da Bahia comemo-
ra a instalação da 24ª Vara da capital e da 
3ª Turma Recursal dos JEFs;  Participe: 
primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

Página do CNJ foi a mais repercutida 
no mundo nos últimos dias

Fanpage do Conselho bate as da Casa Branca e NASA
A página do Conselho Nacional de Jus-

tiça no Facebook teve o maior alcance, nos 
últimos dias, em relação a todas as páginas 
de órgãos públicos do mundo. Foram 139 
mil internautas repercutindo os assuntos 
da fanpage do CNJ – número que colocou 
o Conselho à frente até mesmo da página 
do governo norte-americano. 

A Casa Branca teve 104 mil repercus-
sões, no mesmo período analisado. Os 
posts do CNJ também alcançaram mais 
pessoas que as fanpages da Nasa, do Exér-
cito norte-americano, da força-aérea dos 
Estados Unidos da América e dos minis-
térios da Justiça, da Saúde e do Exército 
Brasileiro.

Elaborada pela equipe de comunicação 
em redes sociais do CNJ, a campanha que 
deve ter alavancado os índices foi ao ar 
na segunda-feira, 9/12, Dia Internacional 

contra a Corrupção. Foram contabilizados 
14.809 compartilhamentos e visualizadas 
por mais de 600 mil internautas. A campa-
nha durou um dia, quando foram publica-
dos cinco posts no Facebook.

As frases veiculadas na campanha aler-
tam para a necessidade de o cidadão en-
frentar a guerra contra a corrupção tendo 
um comportamento ético em seu dia a dia. 
“Mesmo em pequenos atos aparentemen-
te inofensivos, como não alertar sobre o 
troco recebido a mais, pode-se prejudicar 
outras pessoas. Não faça com os outros o 
que não gostaria que fosse feito com você. 
Faça parte da mudança que você espe-
ra no País. O combate à corrupção é um 
exercício cotidiano”, diz um dos posts.

Desde que entrou nas redes sociais, o 
CNJ está sempre entre as fanpages insti-
tucionais mais repercutidas no mundo. Em 
2013, as mensagens do CNJ no Facebook 
já impactaram 122 milhões de pessoas.

O Brasil é o segundo país com maior 
número de usuários do Facebook no mun-
do, ficando atrás apenas dos EUA.

Autarquias federais 
podem cobrar dívidas 
inferiores a R$ 10 mil
Autarquias federais, como o IBAMA, 

podem abrir processos para cobrar dívidas 
inferiores a R$ 10 mil. Decisão unânime 
da 1ª Seção do STJ firmou o entendimento 
de que não devem ser arquivadas as execu-
ções fiscais movidas pelas autarquias fede-
rais, segundo o art. 20 da Lei n. 10.522 de 
2002. Como foi dada em recurso repetiti-
vo, a decisão orientará os demais tribunais 
sobre como julgar processos semelhantes.

O dispositivo dessa lei é válido apenas 
aos créditos da União inscritos em dívida 
ativa pela Fazenda Nacional, por exemplo, 
relativos a tributos como PIS e Cofins. De 
acordo com o artigo, "serão arquivados, 
sem baixa na distribuição, mediante re-
querimento do procurador da Fazenda 
Nacional, os autos das execuções fiscais 
de débitos inscritos como dívida ativa da 
União pela Procuradoria-Geral da Fazen-
da Nacional ou por ela cobrados, de valor 
consolidado igual ou inferior a R$ 10 mil".

No caso, o Ibama entrou com recurso 
contra decisão do TRF1, que determinou o 
arquivamento de execução de uma dívida 
inferior a R$ 10 mil. A Corte entendeu que 
o artigo 20 da Lei 10.522 também seria 
aplicável às autarquias federais.

No STJ, o Ibama sustentou que a norma 
não poderia ser aplicada, pois o crédito é 
da autarquia, não da União. 

O ministro relator Og Fernandes aco-
lheu as alegações do Ibama. Para ele, o ar-
tigo 20 da Lei 10.522 "não deixa dúvidas 
de que o comando nele inserido refere-se 
unicamente aos débitos inscritos na dívida 
ativa da União". Seu voto foi seguido pelos 
demais.


