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PAC). Amanhã: Gabriel Velame Bran-
co (7ª Vara), Irlene Logrado Barreto de 
Carvalho (NUCAF), Caroline Lordelo 
Nunes Figueira (18ª Vara), Jailson da 
Silva Lage (NUCJU), Neyla Sueite Ma-
ciel dos Santos (Juazeiro), Raildo de 
Santana Oliveira (24ª Vara), Solange 
Pimentel Nogueira (9ª Vara), Claudio 
José Alves Oliveira Júnior (Itabuna) 
e Aldacy Marques Pinto (CEF). Do-
mingo: Henrique da Fonseca Cardoso 
(Vitória da Conquista), Cássio Furlan 
Chico (Teixeira de Freitas), Jaime 
Lima de Vasconcelos (Juazeiro), Fa-
brício Augusto de Oliveira Guimarães 
(NUTEC) e Lucineide Silva Aguiar Bri-
to (Guanambi).Segunda-feira: Karine 
Costa Carlos Rhem da Silva, juíza fe-
deral da Subseção de Jequié, Augusto 
Acioly da Cunha Barros, diretor da Se-
cretaria da 5ª Vara, Elis Regina Olivei-
ra Campos (Bom Jesus da Lapa), Tia-
go Lopes Lacerda (Guanambi), Jailson 
Gomes dos Santos (5ª Vara) e Bianca 
Oliveira do Nascimento (Itabuna).
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TRF1 confirma sentença da 8ª Vara 
negando reutilização do BACENJUD 

sem mudança econômica do executado
A 7ª Turma do Tribunal Regional Fe-

deral da Primeira Região confirmou, por 
unanimidade, sentença da 8ª Vara desta 
Seção Judiciária, de autoria da juíza fe-
deral Nilza Reis, que, em um processo de 
execução fiscal, não aceitou a reiteração 
de pedido de bloqueio de valores existen-
tes em contas correntes do executado via 
Sistema BACENJUD ao fundamento de 
que não restara demonstrada alteração na 
situação econômica do devedor.

Inconformada, a Fazenda Nacional re-
correu ao TRF1 tão somente para reiterar 
o pedido de valores na conta do executa-
do. Como os argumentos apresentados fo-
ram os mesmos que anteriormente foram 
rejeitados pelo Juízo de primeiro grau, o 
relator, desembargador federal Amílcar 
Machado, entendeu que a sentença não 
merece reparos.

“Frustrada a pesquisa eletrônica para 
bloqueio de ativos financeiros, inexiste 
previsão legal acerca da quantidade máxi-
ma de vezes de utilização do Sistema BA-
CENJUD, na tentativa de localizar ativos 

financeiros de um mesmo devedor, no en-
tanto, é necessária a indicação de indícios 
de modificação na situação econômica do 
devedor, uma vez que o mero transcurso 
do tempo não constitui fundamento há-
bil para tal pretensão”, explicou o relator 
Amílcar Machado.

O magistrado citou precedentes do Su-
perior Tribunal de Justiça  no mesmo senti-
do. “A reiteração da ordem de bloqueio de 
ativos financeiros (BACENJUD) em nome 
do executado exige comprovação pela re-
querente de indícios de alteração da situ-
ação econômica do devedor que justifique 
a medida”.

Margem
da Palavra

Pausa para viver 
O JFH publicou em 12/05 uma ex-

celente matéria contendo seis boas ra-
zões para realizar a pausa no trabalho. 

Gostei muito da 1ª e da 4ª razões 
(descansar a mente e aliviar o estresse), 
porque isso pode fazer toda diferença 
na qualidade da vida que levamos e 
certamente no seu balanço final. 

Somos cada vez mais estimulados, 
conectados e exigidos a responder todo 
o tempo, e cada vez mais rapidamente, 
às inúmeras demandas que nos chegam 
do mundo real e do virtual.

A cultura do momento desestimula 
o parar, a desaceleração, a reflexão, as 
escolhas ponderadas e conscientes, a 
contemplação do mundo externo e in-
terno. Tudo isso é visto como tempo per-
dido e desvalorizado socialmente. Nosso 
sistema nervoso nunca trabalhou tanto!

Estamos hiperestimulados e corren-
do...para onde e para que quase nunca 
sabemos. Mesmo nas viagens aos luga-
res mais belos, a primeira preocupação, 
muitas vezes, é fazer selfie e postar em 
tempo real aquela imagem. A aprecia-
ção, o deleite com a paisagem talvez 
nem aconteça. O tempo de contem-
plação que permitiria que a paisagem 
alimentasse a alma, trazendo os bene-
fícios da contemplação, é usado para 
escolher o cenário da próxima selfie. 

Fica a memória da foto nas redes 
sociais e nenhum registro na alma, por-
que não sabemos parar. E a vida com 
alma precisa de tempo. 

Vamos fazendo tudo rapidamente, 
compulsivamente, inconscientemente e 
perdendo a qualidade do viver no tempo 
da rapidez.

O Dr. David Kundtz, no livro A Essen-
cial Arte de Parar, demonstra que a me-
mória precisa de tempo para registrar. 
Quanto mais rápido, menos memória, 
menos história pessoal. 

Assim, corremos o risco de não re-
gistrar na memória a nossa própria 
história de vida. Parar é fundamental 
para a saúde física, mental e emocio-
nal, para degustar a vida e não vivê-la 
num fast food. Porque, afinal, como diz 
o músico-poeta “a vida é tão rara”.

Recomendo o livro do Dr. Kundtz, 
cheio de simplicidade, sabedoria e 
exemplos da beleza e das transforma-
ções de uma vida com pausas. 

Vamos lembrar, nos nossos momen-
tos de pausa no trabalho que:

Sem descanso não há saúde. 
Sem pausa não há o próximo movi-

mento. 
Sem atenção e foco não percebemos 

a vida passar, não participamos dela 
ativamente e não nos conduzimos para 
onde desejamos.

Sem tempo, não há memória. 
No automático, deixamos a vida es-

coar na velocidade do tempo que nos 
negamos.

Por fim, que “a vida é tão rara”.

Patrícia Pimenta (9ª Vara e Comitê Vida Legal)

Decisão da 12ª Vara que desbloqueia 
o FIES para aditamento dos contratos 
vale para todo o território nacional

O desembargador federal Souza Pru-
dente estendeu a todo o território nacional 
a validade da decisão da 12ª Vara desta 
seccional que determinou o imediato des-
bloqueio dos SisFIES de forma a possibi-
litar aditamentos dos contratos de finan-
ciamento estudantil de todos os alunos 
vinculados beneficiários do FIES, inde-
pendentemente do percentual do limite de 
6,41% para o reajuste das mensalidades 
em relação ao preço praticado no ano an-
terior. A determinação valia somente para 
o Estado da Bahia.

A Defensoria Pública da União ajuizou 
ação, com pedido de antecipação de tute-
la, contra a União e o FNDE requerendo o 
desbloqueio do SisFIES para aditamentos 
dos contratos estudantis vinculados ao 
FIES independentemente do percentual 
de 6,41% estabelecido pela União para o 
reajuste das mensalidades, no prazo má-
ximo de 72 horas, enquanto não transitar 
em julgado a decisão de mérito e que a 
decisão valesse para todo o Brasil. 

Apenas o pedido para que a decisão ti-
vesse validade em todo o território nacional 
não foi aceito pela juíza federal substituta 
Luisa Ferreira Lima Almeida, então no exer-
cício da titularidade plena da 12ª Vara, que 
entendeu que a decisão só deveria ser apli-
cada na Bahia. A DPU recorreu ao TRF1 
requerendo a concessão integral do pleito 
a fim de que o provimento judicial tenha 
eficácia em todo o todo território nacional. 

Decisão – As alegações da DPU foram 
acatadas pelo desembargador Souza Pru-
dente. “Acerca do tema, o colendo Supe-
rior Tribunal de Justiça já sedimentou o 
entendimento no sentido de que a restri-
ção territorial prevista no art. 16 da Lei 
7.347/85 não opera efeitos no que diz 
respeito às ações coletivas que visam pro-
teger interesses difusos ou coletivos stricto 
sensu, como no presente caso”, explicou.

O desembargador federal também des-
tacou que, “ainda que assim não fosse, 
eventual restrição territorial, a que alude o 
referido dispositivo legal, não se confunde 
com a eficácia subjetiva da coisa julgada, 
que obriga a todos aqueles integrantes da 
relação processual, independentemente 
da sua localização, a descaracterizar, na 
espécie, qualquer violação à norma do art. 
16 da Lei 7.347/1985”. 

Fonte: TRF1

Inscrições abertas 
para curso virtual de 

Português Instrumental
Estão abertas as inscrições para o curso 

virtual Português instrumental IV – Colo-
cação pronominal, oferecido pela Unicorp, 
com carga de 20 horas. As inscrições po-
dem ser feitas, até 8 de junho, pelo Portal 
do TRF1. 

Há 11 vagas para a Bahia. O período de 
realização do curso será de 17 de junho a 8 
de julho. Para participar, o servidor deverá 
dispor de tempo diário para leitura do ma-
terial, reflexão sobre o assunto abordado, 
participação nos fóruns, resolução de exer-
cícios, questionários e demais atividades. 

Servidores que estiverem de férias ou 
afastados em período que coincidir total 
ou parcialmente com o curso pleiteado não 
poderão se inscrever. 


