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(I) 
Na heroica Paraíba 

Honrada e de trajetória 
No segmento justiça 

Pra não falhar a memória 
Surgiu um sonho sonhado 

Todo mundo admirado 
Merece dedicatória! 

 
(II) 

Idos de dois mil e seis 
Quando tudo começou 
Décima Vara Federal 

Mente e semente aflorou 
Campina Grande da gema 

Rainha da Borborema 
Cidade que inovou! 

 
(III) 

A execução fiscal 
Carecia de gestão 
Vara especializada 

Novo Juízo de então 
Equipe que não se cansa 

Depositava esperança 
No quesito inovação! 

 
(IV) 

É que há muito se queria 
Celeridade e ação 

Tributo pago em juízo 
À luz da legislação 

Proporcionar melhoria 
Sem a qual não se teria 

Melhor arrecadação! 
 

(V) 
Eis que surge inspiração 

O saber como se faz 
Que por não surgir do nada 

Precisou correr atrás 
Sempre assim bem planejado 

Com tudo feito e focado 
Surge o Leilão Eficaz! 

 
 



(VI) 
Projeto vitorioso 

Cada ano cresce mais 
O evento é diferente 

Bem assim a todo gás 
Por tamanha abrangência 

É por videoconferência 
Exitoso contumaz! 

 
(VII) 

Todo mundo participa 
Do litoral ao sertão 

Em diversos auditórios 
Desta instituição 
Edital unificado 

Mais que perfeito, acabado 
Como é boa a sensação! 

 
(VIII) 

No leilão de mesmo dia 
Quase que todas as Varas 

Arrematante presente 
Quase sempre as mesmas caras 

Há aqueles viciados 
Com ânsia por resultados 

Mais que presentes nas salas! 
 

(IX) 
E o que é melhor disso tudo: 

Evidente automação 
Que reduz o retrabalho 

Ao traduzir-se em gestão 
Com custos a reduzir 
E práticas a permitir 

Bem maior divulgação! 
 

(X) 
Se fosse então só por isso 

Já seria grandioso 
Além de presencial 

Na vídeo é maravilhoso 
Sendo assim fenomenal 
Também se fez virtual 
Até de ver é gostoso! 

 
 
 
 
 
 



 (XI) 
O software desenvolvido 
Permitiu a transparência 

A foto do bem na tela 
É internet e ciência 

Grandiosa e intensa febre 
Evita gato por lebre 

Despertando a consciência! 
 

(XII) 
Além do mais tem doutrina 

Pesquisa que satisfaz 
Assim você participa 

Com sossego e muita paz 
Notícias, jurisprudência 
Interação com decência 
Artigos, leis, muito mais! 

 
(XIII) 

O tempo porém não para 
Pra muitos é correria 

Saber administrar 
Exige só maestria 

É na gestão por processos 
Que se vislumbram progressos 

Em contínua melhoria! 
 

(XIV) 
Daí o passo adiante 
Após eficaz o leilão 

Qual seria o caminho 
A percorrer neste chão? 
Avançar mais um degrau 
Subir é bom, nada mal 

Atingir evolução! 
 

(XV) 
Surge então dois mil e nove 

Como marco inicial 
De mais uma investida 

Na Justiça Federal 
Novidade? Eu disse viva 
Sem dúvida bem criativa 

Empório Judicial! 
 
 
 
 
 
 



 (XVI) 
Não bastava oferecer 

O bem na net em leilão 
Ou dar lance pela vídeo 

A viva voz em ação 
Ou então presencial 
A forma tradicional 

Em conjunto: inovação! 
 

(XVII) 
Surge então a nova ideia 

Mercado Livre avisou 
Quanta coisa lá se vende 

Tanto produto esgotou 
Sem procurar ser lacônico 
Foi o comércio eletrônico 
Que certamente inspirou! 

 
(XVIII) 

A expropriação de bens 
Se inexitosa em leilão 
Necessitava ocorrer 

Conforme o plano de ação 
E para alcançar a meta 
Somente venda direta 

A provocar reação! 
 

 (XIX) 
Meia oito cinco cê 

É o artigo prevalente 
Inovação legislativa 

Do CPC veio em mente 
Fonte de inspiração 

Ao Código só gratidão 
Pois inspira até repente! 

 
(XX) 

A venda direta online 
Cumpre feliz trajetória 

Após o bem penhorado 
A LEF conta essa história 
O devedor? Não duvido: 
Pode ser surpreendido 

E não contar mais vitória! 
 
 
 
 
 
 



(XXI) 
É que de dia ou de noite 

E até na madrugada 
O bem pode ser vendido 
E não é só de fachada 
Reflita por um segundo 

Em qualquer lugar do mundo 
Mercadoria comprada! 

 
 (XXII) 

Melhor pagar o tributo 
Dívida não mais contrair 
Ao devedor só lhe resta 

O compromisso a cumprir 
Salvo se este quiser 

Quanto à dívida, propuser 
Em juízo discutir! 

 
(XXIII) 

Agora vou traduzir 
Uma sigla anterior 

Antes que seja preciso 
Dever a um professor 

LEF é lei especial 
De execução fiscal 

Legislação em vigor! 
 

(XXIV) 
Tema Leilão Eficaz 

Espero que bem explicado 
Muitas de suas nuances 

Focando o norte almejado 
Bem assim o magistral 

Empório Judicial 
Eita projeto arretado! 
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