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analistas e um técnico judiciário da área de apoio especializado em
Informática, além de um analista com especialidade em Contadoria. Mais 19
analistas ingressaram na área judicial até o último dia 5.
Outros 141 novos funcionários, entre analistas e técnicos judiciários, também
tomaram posse nas Seções Judiciárias da Justiça Federal (JF) de primeira
instância na Região Sul até o começo de outubro, igualmente aprovados no
concurso público promovido neste ano pela corte. No Paraná, 62 pessoas
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o final do ano, ainda deverão ocorrer mais posses.
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Longe das capitais
Fotos: Sylvio Sirangelo

CURSO DE DEFESA PESSOAL

instalada em novembro de 2000.
Freitas comunicou ainda que foi marcada
para 4 de novembro a instalação da primeira
vara de Jacarezinho (PR), que se tornará sede de
uma subseção judiciária da JF e julgará casos de
municípios atualmente sob a jurisdição da JF
de Londrina, que terá sua carga de trabalho aliviada, podendo melhorar os serviços prestados.

Uma turma de 18 agentes de segurança do TRF pôde aprimorar seus
EVENTOS D
conhecimentos com o curso de defesa pessoal ministrado em agosto
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assuntos agrários; um representante da Asso. “Às vezes,
utiliza “o pensamento como prevenção”, explicou o policial
Oliveira.
De do Brasil (Ajufe);encontros
ciação dos
Juízes Federais
eo
a
secretário
de
Acompanhamento
da Reforma do
mportantes
Judiciário
no Ministério
acordo com o presidente do tribunal, desembargador federal
Vladimir
Passosda Justiça, Sérgio
O seminári
Renault. O presidente do CJF e do STJ sugeriu
ndo uma
a corte abrange os três estados do Sul. Durante
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terminasse os trabalhos em 30 dias.
de Freitas,
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ser estendida à Justiça Federal
primeira
entre 22 e
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3 de setembro,
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República,
matéria agrária deve ser objeto de uma propospúblico, já que a ampliação da estrutura da JF no
paranaense de Londrina, sua primeira reunião
ello.
de emenda constitucional. A minuta do texto
ampliá-lo”,
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em uma cidade
do interior da Região
Sul. A sesanalisada pelo CJF ainda neste mês. Segunorganizado
são inédita distante das capitais foi coordenada
Com a anunciada criação da nova unidade,
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do Vidigal, a ampliação da competência da JF
funcionários
pelo presidente
do Superior Tribunal de Justiça
a 2ª Vara Federal de Londrina foi especializada
no tema foi sugerida pelo presidente da RepúDurante os
(STJ) e do CJF, ministro Edson Vidigal, e realizada
em questões referentes ao Sistema Financeiro de
blica, Luiz Inácio Lula da Silva, em visita ao STJ.
ogando para
no auditório do
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pessoalmente.
“O(JF) local. Habitação (SFH). A alteração, determinada pelo
O CJF, com sede em Brasília, é composto
peCriminais
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TRF em setembro, entra em vigor a partir de 20
los presidentes do STJ e dos cinco TRFs do país e
possibilida- Novaagente
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3
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ações
corresvara para
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de segurança pondentes ao SFH que tramitam na JF londrinense por outros quatro ministros do tribunal supe18 juízes f
rior. O órgão supervisiona as áreas administratierem
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e
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JF
em
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o
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e
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tem uma função
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Ma
a segunda no país, já que Curitiba foi a primeira
federal Vladimir Passos de Freitas, particia integração e a uniformização das atividades
das
ecidos do dor
cidade do Brasil a contar com uma vara similar,
pou do encontro
na
condição
de
anfitrião,
já
que
seções
judiciárias
e
dos
TRFs.
importantíssima e tem
do encontr
omo este
de ser prestigiado”,
Seção Judic
do seus
destacou. Os alunos
Em setemb
áreas”,
fizeram
a
demonstraA penhora de todas as marcas pertencentes à Viação Aérea Rio-Grandense (Varig),
Doutrina
Doutrina, p
como Nordeste, Varig Brasil, Smiles e Varig Travel, continua suspensa por decisão unâniela
ção dodeTRF.uma
técnica
de em 15 de setembro, confirmou o despacho
me da 2ª Turma
A medida,
publicada
aos divers
do desembargador federal João Surreaux Chagas, que concedeu o pedido da empresa aérea
pela
no ano passado,
suspendendo liminarmente a ordem expedida pela Justiça Federal de
desarmamento
conteúdo d
Porto Alegre. Após a 2ª Vara Federal de Execuções Fiscais da capital gaúcha ter determinado a expedição
do mandado
penhora e avaliação das marcas, a Varig recorreu ao TRF
treinada
nodecurso.
argumentando que a penhora da razão social é inadmissível, pois não se trata de marca

V

Varig obtém suspensão de penhora de marcas

ou patente, mas da própria denominação da companhia. No final de agosto deste ano, o
caso foi julgado pela 2ª Turma. Surreaux Chagas, relator do processo, entendeu que a
penhora é uma medida excepcional que só deve ser adotada na ausência de todos os outros
bens. Para ele, a execução deve tentar evitar “a ruína do devedor”. Ele lembrou que o nome
Varig está associado a todos os produtos e serviços da companhia, somando-lhes prestígio
e credibilidade – inclusive internacional. Assim, afirmou, a denominação constitui parte
importante ou até essencial do seu patrimônio, sendo “inegável que a impossibilidade de
utilizá-lo poderia inviabilizar definitivamente a continuidade das suas operações”.

Tribunal promove Semana da
Saúde e da Qualidade

Processos judiciais serão
eliminados pela primeira vez

Banco em Concórdia (SC) é
multado por demora na fila

