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Aniversariantes
Hoje: Kate Anne Edwards de Oliveira 
(Turma Recursal), Amilton de Carvalho 
(Barreiras), Júlio César Pimentel (NU-
CJU), Marli Bastos Barreto (11ª Vara) e 
Marco Antônio Pereira Soares (Ilhéus). 
Amanhã: Larissa Povoas de Souza (Tur-
ma Recursal), Luma Santana de Souza 
Dorea (COJUES), Paulino Gomes Soa-
res (Express Clean), Cleisson de Jesus 
Santos (NUASG) e Tarcilana Laysla Ro-
drigues Alves (15ª Vara). Parabéns

TRF1 desconstitui penhora de 10%
sobre faturamento mensal de empresa
determinada por Subseção de Barreiras

A penhora sobre o faturamento da em-
presa só é admitida em casos excepcionais 
e desde que não implique o comprometi-
mento da atividade da pessoa jurídica exe-
cutada. Com tais fundamentos, a 8ª Turma 
do TRF da 1ª Região, por unanimidade, 
desconstituiu a penhora de 10% sobre o 
faturamento mensal da ora recorrente, de-
terminada pela Vara da Subseção de Bar-
reiras. No entendimento do Colegiado, “a 
supressão do capital de giro poderá impedir 
o regular desenvolvimento das atividades 
da apelante”.

Em suas alegações recursais, a empre-
sa, proprietária de um posto de combus-
tíveis, sustentou que após ter sido citada 
compareceu dentro do prazo para indicar 
bem a ser penhorado e, assim, prosse-
guir o processo executivo. Sustentou a 

recorrente que a penhora do faturamen-
to deve ser utilizada de forma razoável 
e proporcional, “a fim de que não cause 
instabilidade ao devedor e não obste a 
atividade empresarial”. Por fim, defen-
deu que, caso a penhora sobre 10% do 
seu faturamento fosse mantida, “poderia 
inviabilizar os pagamentos de salários de 
empregados e fornecedores, até ao capi-
tal de giro”.

A Turma deu razão ao apelante. Em 
seu voto, a relatora, desembargadora fe-
deral Maria do Carmo Cardoso, esclareceu 
que “o faturamento da empresa, que não 
é igual a dinheiro, configura expectativa 
de receita ainda não realizada, somente 
passível de penhora em situação excep-
cional, quando não encontrado outro bem 
penhorável”.

A magistrada citou decisão do STJ que, 
no julgamento do REsp 903.658/SP, definiu 
que “a penhora sobre o faturamento da em-
presa só é admitida em circunstâncias ex-
cepcionais, quando presentes os seguintes 
requisitos: não localização de bens passíveis 
de penhora e suficientes à garantia da exe-
cução ou, se localizados, de difícil aliena-
ção; nomeação de administrador; não com-
parecimento da atividade empresarial”.

A relatora salientou na decisão que, no 
caso em apreço, não foram esgotadas as 
diligências acerca da localização de bens 
da empresa apelante, inclusive, dos ofe-
recidos à penhora. Sendo assim, a Turma 
deu provimento à apelação por entender 
“incabível a penhora sobre o faturamento 
da pessoa jurídica agravada”.

Fonte: TRF1

ASSERJUF realiza 
Feira da Educação

 Os associados da ASSERJUF que de-
sejam ter informações sobre matrícula/re-
matrícula e os descontos oferecidos pelos 
convênios da Associação na área de Edu-
cação, (escolas, faculdades e cursos) não 
podem perder a "Feira da Educação da AS-
SERJUF". 

A Feira acontece no foyer do Fórum Tei-
xeira de Freitas até esta sexta-feira, 11/12, 
das 10h às 16h.

Entre os convênios estão: Curso SUPE-
RA, Colégios Anchieta, São Paulo, Villa e 
ISBA, WPós, Faculdade Social e UNIP.

A Feira de Ação Social foi novamente 
um sucesso, como sempre ocorre todos os 
anos no mês de dezembro no Fórum Teixei-
ra de Freitas.

Este ano a feira ocorreu no foyer de 1º a 
4 de dezembro e deixou satisfeitas todas as 
artesãs das entidades filantrópicas exposi-
toras, pois um considerável número de pe-
ças artesanais foi adquirido por advogados, 
servidores e magistrados.

O tradicional sorteio da Promoção So-
lidária encerrou a Feira e a feliz ganhado-

Feira de Ação Social novamente 
expôs trabalhos de artesãs

Previdência complementar auxilia 
servidor a manter padrão 
de vida na aposentadoria

Servidores que pertencem aos regimes 
da integralidade ou média salarial podem 
investir em Previdência Complementar e 
garantir uma renda suplementar na apo-
sentadoria.

A Funpresp-Jud garante 100% da ren-
tabilidade do investimento e ganho imedia-
to do benefício fiscal de até 27,5% sobre a 
contribuição, que é descontada na folha de 
pagamento. Nas demais entidades de pre-
vidência complementar  o ganho será no 
ajuste anual do imposto de renda. 

Além disso, o participante pode fazer 
a portabilidade sem perda financeira pois 
não há taxa de entrada sobre os recursos 
na transferência para a Fundação e nem 
impostos. Ele traz seu plano de previdência 
de outra entidade de previdência comple-
mentar  para a Funpresp-jud, ainda deixa 
de pagar a taxa de administração da insti-
tuição de origem e centraliza seus investi-
mentos em apenas um local.

Conheça a Funpresp-Jud: www.fun-
prespjud.com.br.

ra da cesta de produtos artesanais doados 
pelos expositores foi a advogada Lea Costa 
Barbosa.

A Comissão de Ação Social da DIREF 
agradece a todos que beneficiaram as en-
tidades filantrópicas adquirindo os produ-
tos, e às entidades expositoras: Associação 
Comunitária Beneficiente de Sussuarana, 
Associação Educacional Sons do Silêncio, 
Associação Resgate, Escola Missionária 
Eralda Jesus Sampaio e Centro Público de 
Economia Solidária-CESOL.

DPU ajuíza ação civil 
pública contra BRT 

em Feira de Santana
A Defensoria Pública da União e a De-

fensoria do Estado entraram com ação civil 
pública na 2ª Vara da Subseção de Feira de 
Santana visando à suspensão da obra do 
BRT na cidade. Alegam irregularidades no 
financiamento do Ministério das Cidades e a 
Caixa Econômica, que culminou na seleção 
do projeto do BRT no município.

De acordo com os defensores, os réus 
não analisaram a adequação da legislação 
municipal aos preceitos do Estatuto da Ci-
dade e da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana. Segundo o defensor federal Erik 
Boson, “o projeto não atendeu aos requi-
sitos formais e materiais. Não há Plano 
Diretor atualizado, exigência legal para 
concessão do financiamento”.

O investimento de R$ 90 milhões ocor-
rerá em área central da cidade, de apenas 
oito quilômetros. Para os defensores, esse 
espaço já é sensivelmente beneficiado 
com equipamentos urbanos e estrutura de 
transporte público, se comparado com a 
maioria das demais regiões afastadas do 
centro da cidade. Apontam que em vez de 
priorizar as áreas de baixa renda, o BRT 
será construído em uma das regiões mais 
nobres da cidade. 

Os defensores acreditam que houve des-
vio de finalidade no projeto, pois a maior 
parte do recurso será aplicado na constru-
ção de túneis de passagem de automóveis 
entre cruzamentos de grandes avenidas, 
eliminando semáforos, bem como na am-
pliação dessas avenidas. “Sob pretexto de 
construção de equipamento de mobilida-
de urbana, a Prefeitura pretende construir 
equipamento que favorece exclusivamen-
te o transporte individual de automóveis, 
que em nada se confunde com o conceito 
moderno de mobilidade urbana. A obra, 
portanto, pouco tem de mobilidade urba-
na”, disse o defensor federal Sergio Gou-
lart, chefe da DPU em Feira de Santana.

Construção do Prédio 2 
dos JEFs tem início

A partir de hoje, começa a contagem 
regressiva para que os servidores do Prédio 
dos JEFs e Turmas Recursais tenham o do-
bro do espaço disponível para trabalhar. E 
com muito mais conforto. 

A Empresa Technologias Arquitetura e 
Engenharia deu início à obra que tem pre-
visão de 13 meses de duração e orçamento 
de R$ 18,3 milhões e que, ao final, du-
plicará o espaço do Fórum Arx Tourinho, 
acrescentando ainda mais de 300 vagas de 
garagem para os servidores, magistrados e 
usuários.

Todo o serviço implicará algumas mu-
danças, principalmente na área atual de 
estacionamento. Das 58 vagas disponíveis 
do lado do prédio atual, 30 serão interdita-
das para a construção do barracão do can-
teiro de obras porém ainda restarão outras 
30 vagas do lado oposto do prédio.

Além disso, foi criada uma rampa no 
fundo do prédio, atrás da guarita, onde ha-
verá espaço para mais 40 veículos.

Todo este trabalho criará alguns trans-
tornos provisórios mas, ao final, todos sai-
rão ganhando com muito mais espaço e 
conforto para o trabalho. 

A obra tem como executor o engenheiro 
civil Vinicius Gama e acompanhamento da 
Empresa RGM.


