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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Allan Cavalcante de Oliveira 
(Paulo Afonso), Larissa Povoas de Sou-
za (Juazeiro), Adriele Rodrigues de 
Andrade (Teixeira de Freitas), Amanda 
Gomes (NUCJU) e Patricia Oliveira da 
Silva (2ª Vara). Amanhã:  Sandra Bar-
co Nogueira, diretora da SECAD, Vini-
cius Dominguez Ferreira (12ª Vara) e 
Paulino Gomes Soares (Delta).

Parabéns!!!

TRF1 prorroga
validade de concurso 

para técnico judiciário
O TRF1 prorrogou a validade do 5º 

Concurso Público para provimento de car-
gos na Justiça Federal da 1ª Região, pelo 
edital publicado em 5/12, do Diário Oficial 
da União, na Seção III, página 187. 

O documento prorroga por mais dois 
anos, a contar de 20/12/2013, a valida-
de do concurso realizado em convênio com 
a Fundação Carlos Chagas para cargos de 
técnico judiciário – área administrativa – e 
técnico judiciário – área administrativa (es-
pecialidade segurança e transporte). 

TRF1 mantém sentença da 3ª Vara
que definiu: direito à greve não pode

prejudicar serviços públicos
A 6ª Turma do TRF1, por unanimidade, 

confirmou sentença da 3ª Vara desta Seção 
Judiciária que determinou à Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária que emitisse 
o “Certificado de Livre Prática” a um navio 
de uma firma de transportes marítimos.

A empresa não recebeu o documento 
porque os funcionários da Anvisa estavam 
em greve. Sentença da 3ª Vara Federal 
reconheceu “o direito líquido e certo da 
impetrante de ver normalmente prestados 
pela autoridade impetrada os serviços ten-
dentes à emissão do Certificado”. 

O relator, desembargador federal Kassio 
Nunes Marques, entendeu que, mesmo es-
tando em greve, a Anvisa deveria ter aten-
dido ao pedido. “A Constituição consagrou 
o direito de greve dos servidores públicos. 
A Lei 7.783/89 determina que, durante 
a greve, devem-se assegurar os serviços 
cuja paralisação resulte em prejuízo irre-
parável (art. 9º)”, afirmou o magistrado.

O desembargador asseverou:“ambos di-
reitos constitucionalmente protegidos, im-
põe-se a garantia de continuidade de ser-
viços indispensáveis, dentro dos limites. 

As atividades de fiscalização, bem como 
a emissão do respectivo controle sanitário 
de bordo e do Certificado de Livre Prática, 
não podem ser obstaculizadas pelo movi-
mento paredista deflagrado”.

O relator citou jurisprudência do STJ. 
“Não cabe ao particular arcar com qual-
quer ônus em decorrência do exercício do 
direito de greve dos servidores, que, em-
bora legítimo, não justifica a imposição de 
qualquer gravame ao particular. Devem as 
mercadorias ser liberadas para que a par-
te não sofra prejuízo”. (Fonte: TRF1).

TRF1 reforma sentença da 12ª Vara não 
permitindo que instrumentos de trabalho 

e bens de família sejam penhoráveis
A 3ª Turma do TRF 1 deu provimento 

por unanimidade, a recurso contra decisão 
da 12ª Vara que indeferiu pedido para que 
fosse desconstituída penhora sobre imóvel 
residencial e veículo utilizado como táxi.

A primeira instância entendeu que o 
recorrente não se manifestou no momento 
propício quanto à arguição de nulidade da 
penhora dos bens e, em relação ao imóvel, 
entendeu que “a proteção ao imóvel objeto 
de contrato de locação é possível desde 
que reste comprovado nos autos não ape-
nas a existência do contrato mas ainda o 
fato de destinar-se a renda por ele obtida 
ao sustento do núcleo familiar. No caso 
dos autos, no entanto, não se desincumbiu 
o autor do ônus probatório, deixando de 
juntar aos autos qualquer meio de prova 
que ateste a suposta relação locatícia.”

No TRF1, o relator, juiz federal convo-
cado Alexandre Buck, afirmou que, por se 
tratar de matéria de ordem pública, a impe-
nhorabilidade de bens pode ser questionada 

a qualquer tempo ou instância. “Nos termos 
do art. 649, VI, do CPC, são impenhoráveis 
‘os livros, as máquinas, os utensílios e os 
instrumentos, necessários ou úteis ao exer-
cício de qualquer profissão’. Verificado nos 
autos que o veículo é utilizado como táxi, 
fonte de renda do ora agravante”. 

Sendo assim, a penhora não pode inci-
dir sobre o veículo utilizado para prover o 
sustento do agravante. Quanto ao imóvel 
em questão, este configura bem de família, 
já que é o único bem imóvel que o recor-
rente possui e, mesmo estando alugado, 
permanece alcançado pela impenhorabili-
dade, como previsto na Lei n. 8.009/1990.

Nesse sentido, o relator citou jurispru-
dência do STJ: “A impenhorabilidade do 

bem de família visa resguardar não so-
mente o casal, mas o sentido amplo de 
entidade familiar. A finalidade da Lei n.º 
8.009/90 não é proteger o devedor contra 
suas dívidas, tornando seus bens impe-
nhoráveis, mas, sim, reitera-se a proteção 
da entidade familiar no seu conceito mais 
amplo” 

Citou o juiz, ainda, entendimento paci-
ficado do TRF1: “Não há de se falar em 
penhorabilidade do veiculo utilizado para 
exercer profissão de taxista, posto que, 
conforme prevê o inciso VI do art. 649 do 
CPC, são absolutamente impenhoráveis os 
instrumentos necessários ou úteis ao exer-
cício de qualquer profissão”

(Fonte: TRF1)

Grupo Cantarolando 
participa do VI Encontro 

de Corais do TJBA
Clássicos da MPB foram entoados por 

10 corais de diferentes órgãos públicos da 
Bahia, no VI Encontro de Corais. Canções 
como “O velho e a flor”, de Vinicius de Mo-
raes; “Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso; 
“Começaria tudo outra vez”, de Gonzagui-
nha; além de canções do Pop Rock nacional.

O evento foi realizado na última quinta-
-feira, 5/12, no auditório do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia. 

Abrilhantaram o encontro o grupo de 
percussão Aruanda, da Fundação Cultural 
da Bahia; o coral Ministério Público em 
Canto; Canto da Terra, da Companhia de 
Desenvolvimento e Ação Regional da Bahia 
e do Tribunal Regional Eleitoral; Coral da 
Cidade do Salvador, da Prefeitura Munici-
pal de Salvador; Coral Estudantil da Bahia; 
Coral da Saeb, da Secretaria da Adminis-
tração do Estado da Bahia; Coral Vozes, da 
Policia Militar da Bahia e o Coral do TJBA; 
que fez o encerramento do encontro.

O Grupo Cantarolando, formado por 
servidores da Seção Judiciária da Bahia, 
participou com duas músicas natalinas e  a 
canção Aquarela do Brasil.

O Coral do TJBA, contou com a parti-
cipação especial da desembargadora Gar-
dênia Pereira Duarte na apresentação da 
canção “Vamos fugir”, de Gilberto Gil. Esti-
veram presentes, o presidente em exercício 
do TJBA, desembargador Eserval Rocha, o 
desembargador Augusto de Lima Bispo e 
a desembargadora Ivone Ribeiro Gonçalves 
Bessa Ramos. O encontro é aberto a todos 
os servidores e também para convidados 
e tem como objetivo, além de incentivar a 
cultura, socializar e integrar os servidores 
desses órgãos e também contribuir para a 
redução do estresse do cotidiano.

9ª Vara comemora um ano
de servidor na Justiça Federal

O servidor Ícaro Castro comemorou um ano na 9ª Vara no último dia 4/12. Na foto 
acima, ele está cercado pelos  colegas da 9ª Vara. Como noticiou o JFH, edição 3.750 
de 6/12/2012, Ícaro, filho do colega Oficial de Justiça Nahon Castro, foi estagiário na 9ª 
Vara e hoje os colegas se orgulham  por vê-lo despontar em sua carreira como servidor 
querido por todos, zeloso e comprometido com o seu trabalho. Segundo as palavras do 
diretor da 9ª Vara, Rômulo Batista: “É uma honra para todos da 9ª Vara tê-lo como colega 
e trabalhar ao seu lado”.
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