
Aniversariantes
Hoje: Heber Santos (Ilhéus),Túlio Do-
rinho (Eunápolis), Zilmácia Mendes 
(Guanambi), Marcia Machado de Al-
meida (Feira de Santana), Alberto Co-
elho e Luiz Gutemberg Lopes (ambos 
do NUCJU).Amanhã: Paulo Galvão de 
Amorim (NUCJU), Susana Lúcia Pin-
to Araújo (Turma Recursal) e Joselia 
Soares Martins (Vitória da Conquista). 
Domingo: Érika Lucia de Carvalho Sá 
(17ª Vara), Simone Vieira da Costa 
(14ª Vara) e Marcelo Pabst Alves (16ª 
Vara). Segunda-feira: Anete Mendon-
ça Ribeiro e Elisabete Costa Medina 
(ambas do NUCJU).
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Engenheiro do CJF refaz projeto 
de construção do prédio anexo III

O engenheiro civil Lúcio Castelo Bran-
co, lotado no Conselho da Justiça Fede-
ral, esteve nesta Seção Judiciária de 9 a 
11 de setembro atendendo a um pedido 
do diretor do Foro, juiz federal Ávio No-
vaes.

Na oportunidade, o engenheiro ava-
liou a obra da construção do prédio que 
abrigará a sede da Subseção Judiciária 
de Feira de Santana. Segundo sua opi-

nião técnica, a obra está andando nor-
malmente, faltando apenas pequenos 
ajustes e ele acredita que estará pronta, 
seguindo o cronograma normal, até mea-
dos de novembro. 

O profissional trouxe, para análise da 
DIREF, revisão do projeto de arquitetu-
ra do futuro Anexo III, considerado pela 
construtora responsável pela obra como 
de difícil execução. Agora, com o novo 

Diretor do Foro, engenheiro do CJF e servidores 
da DIREF, SECAD e NUASG avaliam proposta 
de revisão do projeto do Anexo III

projeto, de acordo com Lúcio Castelo 
Branco, a obra será de uma estrutura 
mais convencional. 

O problema do projeto original era a 
sua estrutura excessivamente robusta, 
considerada acima da necessidade real 
da Justiça Federal, inclusive sem a pre-
visão de um elevador de carga e serviço. 
Agora, a obra prevê o elevador e atende 
exatamente às nossas demandas. Além 
disso, estima-se que, com a mudança 
estrutural, haja uma redução dos custos 
em torno de 30%.

O engenheiro elogiou bastante a 
área de Engenharia da nossa Seccio-
nal. Segundo Lúcio Castelo Branco, 
ao contrário de outras Seccionais que 
conhece, a Seção Judiciária da Bahia 
está muito bem servida de profissio-
nais de engenharia, e, apesar do gran-
de volume de trabalho, os servidores 
Rubem Bacelar, Lorena Carvalho e 
Seleno Bouzas realizam um serviço de 
excelência, dirigidos com competência 
por Maria de Lourdes Araújo. 

A Central de Processamento de Dados 
- CPD desta Seccional irá para nova sala, 
localizada no 1º subsolo do prédio anexo, 
ao lado do NUCOI, local com mais es-
paço e segurança e melhores estruturas 
elétrica e de refrigeração.

Tal mudança, que ocorrerá de 2 a 4 
de outubro, exigirá um trabalho contínuo 
por parte dos servidores do NUTEC e de 
equipe do TRF1, bem como deixará o 
sistema inoperante durante o período.

Enquanto se processa a mudança dos 
equipamentos, ficarão comprometidos 
todos os sistemas informatizados em Sal-
vador, inclusive para usuários externos, e 
alguns nas Subseções, a saber:

Em Salvador: Sistemas Processuais e 
Sistemas Administrativos; Acesso à inter-
net e e-mails; Servidores de arquivo (W) 
e aplicações (APL e VPN); Logon e servi-
ços básicos de rede.

Nas Subseções: Sistemas Administra-
tivos; Acesso à internet e e-mails;  Servi-
dores de aplicações (APL e VPN) de Sal-
vador que são acessados das subseções.

É uma prioridade dessa adminis-
tração minimizar os transtornos pelos 

quais temos passado em decorrência 
dos problemas nos sistemas informati-
zados. A ampliação do local também é 
necessária para o acréscimo de serviços 
e hardwares.

O CPD de uma organização é algo 
extremamente crítico e temos ciência de 
que as mudanças a serem implementa-
das em breve não o tornarão totalmente 
imune a eventuais falhas futuras, mas 
daremos a ele maior segurança e esta-
bilidade.

Os ramais do NUTEC continuarão os 
mesmos, bem como todos os servidores 
do Núcleo continuarão trabalhando no 
mesmo local. Apenas a Central de Pro-
cessamento de Dados será transferida.

Central de Processamento de Dados  
do NUTEC mudará de local

Recursos contra o INSS poderão 
ser julgados mais rapidamente

A Comissão de Constituição e Justi-
ça da Câmara aprovou ontem a admis-
sibilidade de uma proposta de emenda 
à Constituição (PEC) que pode agilizar o 
julgamento de recursos em causas pre-
videnciárias. A proposta, que agora será 
analisada por uma comissão especial, 
autoriza os Tribunais Regionais Federais 
a delegarem às turmas recursais dos jui-
zados especiais federais o julgamento de 
recursos de ações contra o Instituto Na-
cional do Seguro Social. 

Por delegação da Justiça Federal, 
a legislação prevê a possibilidade de a 
Justiça Estadual julgar as causas previ-

denciárias no domicílio dos segurados do 
INSS, mas estabelece que os recursos 
devem ser levados aos Tribunais Regio-
nais Federais. 

Para o autor da PEC 244 de 2013, 
deputado Júlio César (PSD-PI), a mu-
dança facilitará o acesso ao Judiciário e 
implicará melhoria dos serviços da Jus-
tiça. "É evidente a superioridade numé-
rica das turmas recursais (25) sobre os 
tribunais regionais federais (5), o que 
permitirá maior capilaridade dos órgãos 
de revisão da Justiça Federal, com rele-
vantes ganhos para o serviço de Justiça 
da União", diz o deputado na justificativa 
da proposta. 

Segundo Júlio César, a medida apro-
ximará a Justiça do cidadão e "racionali-
zará o uso do dinheiro público gasto com 
o julgamento de recursos, aumentará a 
celeridade nos procedimentos; permitirá 
a solução das controvérsias em âmbito 
local, com enormes ganhos econômicos, 
jurídicos e políticos para a sociedade, 
além de contribuir para a legitimação do 
Poder Judiciário". 

Depois da indicação dos membros 
pelos partidos, a comissão especial terá 
até 40 sessões para aprovar parecer que 
será submetido ao plenário da Câmara. 
O texto terá que obter, pelo menos, 308 
votos favoráveis, em dois turnos, antes 
de seguir para o Senado.

CNJ quer agilizar ações 
de Execuções Fiscais
Um grupo de juízes federais liderado 

pelo conselheiro Guilherme Calmon, co-
ordenador das ações de conciliação na 
Justiça Federal do CNJ, estudará medi-
das para agilizar as ações de execução 
fiscal de dívidas tributárias em trâmite 
na Justiça Federal. A ideia é incentivar 
métodos consensuais envolvendo a exe-
cução fiscal, a partir das experiências já 
desenvolvidas em alguns estados.

Estratégias e resultados de alguns pro-
jetos implementados nos estados foram 
discutidos. O CNJ não dispõe hoje de um 
número atualizado de ações em trâmite e 
dos valores envolvidos, por isso, uma das 
primeiras medidas a serem implementa-
das será o encaminhamento de um ofício 
aos tribunais solicitando informações so-
bre os processos de execução fiscal de 
créditos tributários e não tributários.

Em breve haverá uma reunião entre 
membros do CNJ, procuradores-chefes 
da Fazenda Nacional e representantes 
da Receita Federal, para discutir medi-
das que possam incentivar a resolução 
de ações de execução fiscal de dívidas 
tributárias.

Pesquisa feita pelo Ipea em parceria 
com o CNJ, em 2011, apontou que o 
tempo médio de tramitação de uma ação 
de execução fiscal no Brasil é de oito 
anos, dois meses e cinco dias. 


