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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Elizabete Góes Muniz  (7ª Vara), 
Inoilson Tavares (Áquila), Alexsandro 
Moura (Tectenge) e Kadja Cristina de 
Moreira (CAIXA). Amanhã: Argilandes 
Carvalho Guedes, diretor de Secretaria 
da 15ª Vara, Arimar dos Santos Olivei-
ra (17ª Vara), Elise Machado Lima (19ª 
Vara), Ingrid Oliveira Figueiredo (Turma 
Recursal), Micheline Bacelar Perei-
ra (4ª Vara) e Larissa Mendes Correia 
(Jequié). Domingo: Ana Claudia Pam-
ponet (3ª Vara), Ana Luiza Carvalho 
(NUCJU), Ana Paula Meira (Jequié), 
Jéssica de Carvalho (16ª Vara), Anto-
nieta Araújo de Souza (SECAD) e Élson 
Gualberto de Oliveira (Áquila). Segun-
da-feira: Kleber Portela (NUCOD), Ta-
tiana da Cunha Almeida  (17ª Vara), 
Carlos Albeto Carvalho Filho (Vitória 
da Conquista), Obeed Barbosa Grigório 
(Barreiras), Isla Santos Silva (9ª Vara), 
Luana Silva Costa (Irecê) e Salomão 
Brito (Coordenação do JEF).
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TRF1 reforma sentença da 7ª Vara 
assegurando a juiz aposentado direito 

de exercer a advocacia na Bahia
A 8ª Turma do Tribunal Regional Fede-

ral da 1ª Região, por unanimidade, asse-
gurou a um juiz aposentado o direito ao 
exercício da advocacia perante os órgãos 
judiciários de 1º grau de todas as comar-
cas da Bahia, inclusive no Tribunal de Jus-
tiça, exceto na comarca de Salvador, onde 
se aposentou.

O juiz Josiel de Oliveira dos Santos  
impetrou mandado de segurança visan-
do a inscrever-se na OAB para exercer a 

profissão de advogado em toda a Bahia, 
exceto no juizado onde exerceu a magis-
tratura de 1º grau até se aposentar. A 
segurança foi negada pela 7ª Vara desta 
Seção Judiciária.

O impetrante apelou ao TRF1, alegando 
que a vedação do exercício da advocacia, 
prevista no art. 95, parágrafo único, V, da 
Constituição Federal limita-se ao “Juízo 
ou Comarca onde o juiz se aposentou, no 
caso, no Juizado Especial da Comarca de 
Salvador”.

O relator, desembargador federal Novély 
Vilanova, afirmou que: “O impetrante exer-
ceu cargo de juiz de direito na comarca 
de Salvador, onde foi aposentado. Está as-
sim impedido de exercer a advocacia du-
rante três anos somente nessa Comarca. 
(...) Não tem sentido limitar à vedação à 
vara ou juizado onde ele se aposentou ou 
estender a todas as comarcas da Bahia”, 
entendeu o relator.

Segundo o magistrado, ao contrário do 
alegado, o impetrante não exerceu a ma-
gistratura no Tribunal de Justiça do Estado 

da Bahia, órgão do 2º grau da Justiça Esta-
dual, “não podendo, assim, a proibição de 
advogar estender-se àquele órgão judiciá-
rio do 2.º grau”, determinou.

Para o relator, “a finalidade da norma 
constitucional é impedir a exploração de 
prestígio do magistrado aposentado pe-
rante seus colegas e servidores no local 
onde exerceu a magistratura. Daí que a 
expressão ‘juízo’ deve ser entendida como 
‘comarca’ (na Justiça Estadual), ‘circuns-
crição judiciária’ (na Justiça do Distrito 
Federal) ou ‘seção judiciária’ (na Justiça 
Federal) – que é a divisão judiciária do ter-
ritório de um Estado Federado onde estão 
instalados os órgãos jurisdicionais – varas, 
juizados e auditorias militares”, explicou o 
desembargador.

Fonte: TRF1

TRF1 designa os 
coordenadores dos JEFs 
em Seções e Subseções

O presidente do TRF1 designou os coor-
denadores e vice-coordenadores dos JEFs 
de Seções e Subseções da 1ª Região. A 
designação foi publicada pelo Ato Presi/
Asmag 1098, tendo sido designados ma-
gistrados conforme segue:

Para a Seção Judiciária da Bahia: Fran-
cisco Alexandre Ribeiro (coordenador pelo 
biênio 2014/2016) e Fábio Moreira Rami-
ro (vice-coordenador).

Para a Subseção de Feira de Santana: 
Flávio Marcondes Soares (vice-coordenador 
pelo biênio 2014/2016).

Para a Subseção de Itabuna: Maízia 
Seal Caevalho Pamponet (coordenadora 
até ulterior deliberação) e Lilian Mara de 
Souza Ferreira (vice-coordenadora pelo biê-
nio 2014/2016).

Para a Subseção Judiciária de Vitória 
da Conquista: Fábio Stief Marmund (vice-
-coordenador pelo biênio 2014/2016).

TRF1 confirma sentença da 16ª Vara 
e direito de greve dos servidores 
não se sobrepõe à continuidade 

de serviços indispensáveis

15ª Vara seleciona 
servidores para 
ocupar funções

A 15ª Vara seleciona analista e técnico 
para ocupar funções comissionadas FC5, 
FC4 e FC3. Os interessados poderão en-
caminhar um breve currículo para o e-mail 
15gabju.ba@trf1.jus.br.

Atualmente, a unidade se encontra com 
acervo reduzido e a jornada poderá ser fle-
xibilizada quanto ao início e término.

A 6ª do TRF1 confirmou sentença da 
16ª Vara, do então juiz federal substituto 
Ciro José Arapiraca, e negou provimento à 
remessa oficial de sentença proferida em 
de mandado de segurança contra ato do 
chefe da Secretaria de Vigilância Sanitá-
ria – Departamento Técnico Operacional 
da Coordenadoria de Portos, aeroportos e 
fronteiras da Anvisa na Bahia, determinan-
do que, independentemente de greve de 
servidores, a autoridade adote as providên-
cias pertinentes ao desembaraço/fiscaliza-
ção das cargas da parte impetrante, uma 

agência marítima, inclusive no aspecto 
documental, bem como as pertinentes ao 
embarque e desembarque de passageiros, 
para fins de concessão do Certificado de Li-
vre Prática, apesar da greve dos servidores 
da Anvisa.

O relator, desembargador federal Kassio 
Nunes Marques, confirmou a sentença da 
16ª Vara. “Entendo que, sopesados o di-
reito de greve no serviço público e a ga-
rantia da continuidade do mesmo serviço, 
ambos direitos constitucionalmente prote-
gidos, impõe-se a garantia da continuida-
de de serviços indispensáveis, dentro dos 
limites necessários à prática das ativida-
des profissionais dos impetrantes”, avaliou 
o magistrado.

O desembargador ressaltou, ainda, que 
a Lei n. 7.783/89, utilizada para regula-
mentar a norma constitucional que con-
sagrou o direito de greve dos servidores 
públicos, determina que: “durante a greve, 
devem-se assegurar os serviços cuja para-
lisação resultem em prejuízo irreparável”.

Segundo o relator, as atividades de fis-
calização e a de emissão do Certificado 
Fitossanitário Internacional não podem ser 
prejudicadas pela greve. 

Fonte: TRF1
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