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Aniversariantes
Amanhã: Aguido Miranda Barreto, dire-
tor do NUCOI, Tereza Cristina Lustosa 
de Oliveira (5ª Vara), Jeiel Vaz Macedo 
(Itabuna), Alex Barbosa Caldeira (22ª 
Vara) e Thais Dantas Lins (Itabuna).
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Juiz federal entra em 
exercício na 14ª Vara
O juiz federal Pedro Alberto Pereira de 

Mello Calmon Holliday entrou em exercício 
na 14ª Vara Federal no último dia 27/1. 

O magistrado, que já havia atuado na 
sede desta Seção Judiciária e esteve por 
quase 15 anos na titularidade da Subse-
ção de Ilhéus, retornou a Salvador para 
assumir a 14ª Vara.

A juíza federal substituta daquela Uni-
dade, Renata Mesquita Ribeiro Quadros, 
e os servidores da 14ª Vara fizeram uma  
recepção de boas vindas para Dr. Pedro 
Holliday.

Justiça Federal 
aumenta valores das 
bolsas de estagiários
A DIREF expediu a Portaria n.21, de 

29/1/2014, por meio da qual estabele-
ceu novos valores para a Bolsa de Está-
gio da Justiça Federal da Bahia para o 
ano de 2014, 

Pela portaria, definiu-se que o quadro 
de estágio da Seção Judiciária da Bahia 
será composto de 354 estagiários remu-
nerados, 154 voluntários e 32 remunera-
dos pelo convênio celebrado com a Caixa 
Econômica Federal. 

O valor do auxílio financeiro para es-
tagiários de nível superior foi fixado em 
R$ 675,00 e para estagiários de nível 
médio em R$ 453,35. 

O valor do auxílio transporte foi fixado 
em R$ 5,37 para os estagiários lotados 
em Salvador e em R$ 3,30 para os es-
tagiários lotados nas Subseções vincula-
das, a ser pago no mês subsequente pe-
los dias efetivamente trabalhados no mês 
de referência;

 Por meio da referida portaria não 
haverá mais diferença entre os valores 
pagos aos estagiários do convênio com a 
Caixa Econômica e aqueles que recebem 
a bolsa diretamente pela Justiça Federal. 
Esta equiparação acaba com a antiga si-
tuação em que alguns estagiários rece-
biam menos pelo mesmo trabalho.

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimen-

to da Sra. Marilda Pereira de Santana, 
mãe do servidor Marco Antônio Perei-
ra de Santana. O sepultamento será às 
16h, no Cemitério do Campo Santo.

Com mais de 29,2 milhões de exe-
cuções fiscais em tramitação no Poder 
Judiciário, o grupo de trabalho criado 
pelo Conselho Nacional de Justiça para 
estudar o aperfeiçoamento da primeira 
instância apresenta a desjudicialização 
do procedimento como uma importan-
te proposta. A validade da medida será 
debatida por especialistas na audiência 
pública que o CNJ realizará nos dias 17 
e 18 de fevereiro, em Brasília, com trans-
missão pelo Youtube. 

O objetivo é aferir os reais benefícios 
para o primeiro grau caso mudanças 
legislativas ocorram no principal instru-
mento disponível ao Poder Público para 
cobrar o pagamento de seus tributos. 

A quantidade de execuções fiscais em 
tramitação corresponde a 32% do total 
de 92,2 milhões de ações no Judiciário, 
segundo mostrou o relatório Justiça em 
Números de 2012, divulgado pelo CNJ. 
De acordo com o estudo, a Justiça Fe-
deral seria responsável por 3,5 milhões 

CNJ debaterá desjudicialização 
da execução fiscal 

de cobranças em curso em 2012. Já a 
Justiça Estadual, por 25,6 milhões . 

Cada execução fiscal tem duração 
média de oito anos e dois meses, de 
acordo com um estudo elaborado pelo 
IPEA. Segundo a pesquisa, somente a 
citação do devedor leva cinco anos para 
ser realizada e a penhora de algum bem, 
pelo menos mais um ano. Isso significa 
que apenas a localização do patrimônio 
do devedor para a satisfação do crédito 
público, objetivo maior do processo de 
execução, tem duração média seis anos. 

Essas estimativas se encontram em 
um relatório com sugestões de medidas 
para valorizar a primeira instância, entre-
gue pelo grupo de trabalho em dezembro 
último, ao presidente do CNJ, ministro Jo-
aquim Barbosa. Entre as propostas, está a 
que visa a fazer com que o CNJ edite uma 
nota técnica favorável a desjudicialização 
da execução fiscal, a fim de incentivar o 
debate sobre a necessidade de alterações 
nas leis que regulam o instrumento. 

No documento, o grupo de trabalho 
explica que a execução fiscal é o modelo 
atualmente disponível à Fazenda Públi-

ca dos Estados e da União para cobrar 
os débitos inscritos na dívida ativa. De 
acordo com o relatório, o problema é que 
o processo é iniciado independentemente 
da análise da viabilidade da cobrança e 
sem a indicação de qualquer bem passí-
vel de penhora.

“Como resultado desse ajuizamento 
incondicionado, nem a Fazenda Pública 
e nem o Poder Judiciário conseguem ad-
ministrar o grande volume de processos 
em curso, resultando em elevados cus-
tos de cobrança e baixo retorno arreca-
datório”, afirma o estudo apresentado.

Para o conselheiro Rubens Curado, 
coordenador do referido grupo de traba-
lho, esse cenário evidencia a completa 
ineficiência e ineficácia do modelo atu-
al de cobrança. Uma das propostas de 
alteração legislativa feita pelo grupo que 
coordena visa antecipar, para a fase ad-
ministrativa, a identificação do devedor e 
dos bens e direitos passíveis de penhora, 
assim como de indícios de movimenta-
ção financeira ou atividade produtiva do 
executado que justifique o ajuizamento 
da execução fiscal. (Fonte: CNJ) 

Edição n. 174
 SECRE lança catálogo com pro-

grama de ações educacionais da Justiça 
Federal da 1ª Região para 2014;  Re-
presentantes de todos TRFs participam 
de reunião do comitê gestor do planeja-
mento estratégico da Justiça Federal;  
Aberta temporada de instalações de va-
ras federais em 2014 na cidade de Belo 
Horizonte.  Participe: primeiraregiao-
natv@trf1.jus.br.

TRF1 abre processo seletivo 
para bolsas de pós-graduação

Está aberto o processo seletivo para 
concessão de bolsas de estudos de pós-
-graduação para o Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região e suas Seções e 
Subseções Judiciárias, nas condições 
estabelecidas pela Resolução PRESI/SE-
CGE 2, de 15/01/2014, e pela Portaria 
DIGES/SECRE 70, de 30/01/2014 con-
forme o cronograma a seguir:

 Fase de Divulgação: de 30/1 até o 
encerramento das inscrições;

 Fase de Habilitação/Inscrição: De 3 
a 14/2;

 Publicação da lista de candidatos 
habilitados e inabilitados: 21/02;

 Recebimento de recursos: 26/02;

 Publicação da lista de habilitados e 
inabilitados após recursos (se houver): 6/3;

 Convocação de habilitados: 7 a 14/3;

 Concessão das bolsas com assina-
tura de termos de comromisso:17/3;

 Informações detalhadas serão pu-
blicadas posteriormente.

Mais informações podem ser obtidas 
no NUCRE/SEDER (e-mail: seder.ba@
trf1.jus.br).


