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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Cláudio Henrique Santos de Olivei-
ra (SEBIB), Daniela Sousa da Silva Ma-
tos (NUTUR), Beatriz Vieira Lima Franco 
e Passos (Turma Recursal), Lisiane Alves 
da Silva (Alagoinhas) e Sara Amitay (18ª 
Vara). Amanhã: Cláudia de Oliveira San-
tos  (20ª Vara). Domingo: Rita de Cássia 
Oliveira Araújo (18ª Vara), Reynaldo Au-
gusto do Patrocínio Neto (1ª Vara), Leo-
nardo Carvalho Pinto (Jequié) e Bruna 
de Oliveira Santana (NUASG). Segun-
da-feira: André Luiz Limoeiro Carvalho 
(Itabuna), Sandra Ramos Cerqueira (9ª 
Vara), Brenda Barreto Pedreira Lopes (5ª 
Vara), Jeferson Santos da Silva (Coorde-
nação dos JEFs) e Luciano Cézar Gomes 
Azevedo Filho (7ª Vara).

Parabéns!!!

A pesquisa Justiça em Números 2013, 
promovida pelo CNJ, detalhou o impacto 
dos casos de execução fiscal (cobrança 
judicial de impostos) sobre os principais 
indicadores do Poder Judiciário. De acor-
do com a pesquisa, 29,2 milhões de pro-
cessos dessa natureza tramitam no Ju-
diciário, o que representa 32% de todos 
os processos em tramitação. Na Justiça 
Federal, tramitavam em 2012 cerca de 

Justiça em Números detalha
impacto da Execução Fiscal

3,3 milhões de processos de execução 
fiscal, mais de 56% dos processos. 

O relatório destacou a dificuldade da 
Justiça Federal de encerrar os processos 
de execução, tendo em vista que somam 
47,9%, nos casos pendentes de baixa, en-
quanto o percentual de casos novos nessa 
fase é de apenas  17,6 %. A disparidade 
é fruto do forte impacto da execução fiscal 
nos casos pendentes, já que representa 
39,3% de todo o estoque e, ainda, 82,1% 
dos casos pendentes de execução. 

“Ainda enfrentamos problemas, que 
são as altas taxas de congestionamento 
nas execuções fiscais e isso acaba por 
impactar todo o acervo de processos da 
Justiça Federal, porque é um número 
muito significativo”, disse o conselheiro 
Guilherme Calmon.  Segundo ele, a área 
de execuções fiscais é um assunto que já 
vem há muito tempo preocupando a Jus-
tiça Federal. “Esta é a hora de apresentar-
mos algumas soluções para minimizar-
mos esses problemas que as execuções 
têm gerado, não só por causa do quan-
titativo de processos da Justiça Federal, 

mas também por causa de uma alta taxa 
de congestionamento”, relatou. 

Para Calmon, o que se percebe é que 
o trabalho de cobrança de tributos feito 
pelo Poder Executivo acaba sendo im-
produtivo, pois, quando esses processos 
chegam no Judiciário, vão se alongando 
com o tempo e acabam não se resolven-
do.  De acordo com ele, muitos proces-
sos ficam parados na fase de execução, 
porque os devedores não são encontra-
dos ou porque não possuem bens em seu 
nome para serem penhorados. Diante 
disso, muitos processos acabam sendo 
suspensos, mas, ainda assim, continuam 
impactando nas taxas de congestiona-
mento, porque constam nas estatísticas. 
“Isso tudo gera um acervo muito supe-
rior do que de fato teríamos que traba-
lhar. Para minimizar esse quadro, ações 
urgentes precisam ser adotadas, entre 
elas, as conciliações. Elas precisam ser 
adotadas e trabalhadas em matéria de 
execução fiscal. Existem outras medidas 
também, como a diminuição de honorá-
rios advocatícios”, propôs o conselheiro.    

Ele disse que já existem boas práticas 
sendo realizadas em algumas seções judi-
ciárias e que vem dando bons resultados.  
“O que precisamos agora é expandir es-
ses feitos por meio de uma política na-
cional também voltada à conciliação em 
matéria de execuções fiscais. Eu acho 
que esse momento é mais que oportuno 
para começarmos a programar isso”, as-
severou Calmon.

(Fonte: CNJ).

Magistrado e servidor 
lançam livro sobre 

Direito Público
O livro “Traçados e Linhas Jurídicas”, 

produzido em regime de co-autoria entre 
o juiz federal João Paulo Pirôpo de Abreu 
e o servidor  Emerson de Aguiar Souza,  
foi lançado no último dia 28 de outubro 
pela Editora Clube dos Autores.

O livro, que conta com prefácio da 
juíza federal Maízia Seal Carvalho Pam-
ponet,  possui conteúdo relativo, essen-
cialmente, a temas de Direito Público, 
dentre os quais, ligados às áreas do Direi-
to Ambiental, Direito Tributário e Direito 
Internacional, e corresponde a questões 
sócio-jurídicas analisadas pelos autores 
durante os últimos quatro anos, e pode 
ser adquirido pelo site www.clubedosau-
tores.com.br.

Campeonato de Hipismo
Acontece neste final de semana (8 a 

10/11), no Equus Clube do Cavalo, a VII 
etapa do Circuito NNE de Hipismo.

A competição tem provas válidas para 
o ranking nacional oficial da Confedera-
ção Brasileira de Hipismo e contará com 
a presença de renomados cavaleiros e 
amazonas que representam a Bahia e re-
presentantes de outros Estados. Dentre 
eles, o medalhista olímpico André Giova-
nini, Manuela Cunha, bicampeã brasileira 
individual e líder do ranking NNE 2013 
na categoria sênior, e Aida Nunes, atual 
campeã baiana na categoria de Amado-
res (foto acima).

O evento mais importante do ano no 
calendário equestre baiano conta com o 
apoio da Cyrella Construtora, Itgrass e 
AMMA Chocolates e distribuirá mais de 
R$40 mil em prêmios. Para quem quiser 
assistir às competições que acontecem 
das 8h às 17h, a entrada é franca e o 
clube fica localizado na Rua Av. Praia de 
Itapuã, s/n, Vilas do Atlântico. 
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Concurso público
para procurador

do Estado da Bahia
As inscrições para o concurso público 

para procurador do Estado da Bahia, 3ª 
classe, encontram-se abertos até o dia 11 
de novembro. São 25 vagas com venci-
mento básico de R$ 6.700,92. Informa-
ções pelo endereço: www.cespe.unb.br.
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