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JUSTIÇA FEDERAL
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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Kleber Correia Portela (NUCOD), 
Tatiana da Cunha Almeida (17ª Vara), 
Obeed Barbosa Grigório (Barreiras), 
Danilson Souza França (Turma Recur-
sal), João Victor Sampaio Rios e Carlos 
Alberto Santos Carvalho Filho (ambos 
de Vitória da Conquista). Amanhã: Fer-
nanda Maisa Costa França (18ª Vara), 
Linaldo Menezes de Castro (NUASG), 
Marlene Anjos Oliveira (Turma Recur-
sal), Neyva Andréa Santos Araújo (1ª 
Vara), Seleno Sá Barreto Bouzas (12ª 
Vara), Alessandro Correia Veloso (20ª 
Vara), Isis Freitas dos Santos (NUCRE) 
e Luiza Matos de Macedo (SECAD). Do-
mingo: Tannille Ellen Nascimento de 
Macedo, juíza federal substituta da 23ª 
Vara,  Helenilza Santos Farias (2ª Vara), 
Adelmo da Silva Felix (NUCJU) e Pablo 
Vinicius Gomes Nunes (Vitória da Con-
quista). Segunda-feira: Caren Marques 
Queiros (23ª Vara) e Elisângela Silva 
Santos Sousa (19ª Vara).
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O estresse e a ansiedade
A ansiedade e o medo são 

reações naturais que mantêm 
as pessoas em segurança e a 
salvo de riscos, contudo isso 
nem sempre é bom. 

Muitas vezes captam-se 
mais sinais de perigo do que o 
necessário, deixando a pessoa 
desorientada e diminuindo a 
qualidade de vida. Deixar de 
remoer o passado ou se pre-
ocupar com o futuro se con-
centrando no aqui e agora traz 
maior percepção de felicidade 
e maior flexibilidade na vida.

O objetivo do curso é fa-
zer uma introdução à terapia 
cognitivo-comportamental 
baseada na aceitação e com-
promisso trazendo conheci-
mentos sobre os procedimen-
tos utilizados em uma ampla 
variedade de transtornos de 
ansiedade e sua base teórica.

Espacopsibahia.contato@
gmail.com e 99263-6666.

Portaria regulamenta  
horário de acesso de 

advogados à seccional
A Portaria Secad n. 101/201 regula-

mentou o horário de permissão ao acesso 
dos advogados nesta Seccional revogando 
a Portaria Secad n. 131, de 19/10/2015, 
determinando que o horário de permissão 
ao acesso dos advogados, em dias úteis, de 
2ª a 6ª feiras, ocorrerá ininteruptamente das 
9h às 18h, sem exceções.

A Portaria considerou as Resoluções 88 
e 130 do CNJ, que dispõem sobre a jorna-
da de trabalho dos servidores e recomenda 
a fixação de horário de funcionamento uni-
forme para o Judiciário e determinar que o 
atendimento ao público deve ser de 2ª a 6ª 
feiras, das 9h às 18h, no mínimo.

Também considerou a Resolução 7 do 
TRF1, que estabeleceu o funcionamento 
da Justiça Federal de 1º e 2º graus da 1ª 
Região de 8h às 19h, ininterruptamente e 
a Resolução/Presi/Cenag 6, de 9/6/2011, 
que referenda a Resolução/Presi/Cenag 5, 
de 31/5/2011, que altera o horário de fun-
cionamento da Justiça Federal de 1º e 2º 
graus da 1ª Região, definido pela Resolu-
ção 7, de 23/5/2000 e altera seu art. 1º.

E finalmente, levou em conta as dificul-
dades de organização dos trabalhos, ante 
a insuficiência de servidores, para atender 
o público externo no horário estabelecido 
desde o ano 2.000 na Primeira Região, 
com duração de 11 horas.

Varas de JEFs têm 
projeto experimental 
de Secretaria Única
No último dia 3 de julho, a Presidência 

do TRF da 1ª Região assinou a Resolução 
Presi n. 20 que trata da implantação, em 
caráter experimental, do projeto de mo-
dernização administrativa dos Juizados 
Especiais Federais da Seção Judiciária do 
Amapá. 

A ação institui a Secretaria Única para 
atividades cartorárias das 3ª e da 5ª Va-
ras Federais com objetivo de padronizar, 
otimizar e adequar  a distribuição da for-
ça de trabalho entre os servidores lotados 
nas unidades judiciárias daquele Estado. 

O projeto foi apresentado pela Coorde-
nação dos JEFs da Seccional e teve pare-
cer favorável da Coordenação dos JEFs da 
1ª Região, desembargadora federal Gilda 
Sigmaringa Seixas. 

Segundo a Resolução, o fluxo de tra-
balho da Secretaria Única deverá preser-
var os princípios norteadores dos JEFs, e 
quaisquer alterações no fluxo de trabalho 
serão estabelecidas por meio de delibera-
ção conjunta de todos os magistrados com 
jurisdição nas 3ª e 4ª Varas. 

A Coordenadoria dos JEFs da 1ª Re-
gião, apoiada pela Secretaria do TRF1, 
será a responsável pelo acompanhamento 
e avaliação periódica da produtividade dos 
trabalhos na Seção Judiciária referida e pe-
los estudos que visem à possibilidade de 
estender, às demais unidades dos Juizados 
Especiais Federais da 1ª Região, a unifica-
ção das secretarias de varas, sem aumento 
de despesas. 

 Fonte: TRF1

TRF1 modifica sentença de Vara da Bahia 
e determina que CEF devolva valores 

de juros pagos por mutuário

A 6ª Turma do TRF1, por unanimida-
de, deu parcial provimento à apelação de 
um mutuário contra sentença da 1ª Vara 
da Subseção de Feira de Santana, que jul-
gou improcedente pedido de declaração 
de ilegalidade de cobrança de juros com-
pensatórios, após a entrega das chaves em 
contrato financiamento de imóvel.

Segundo o autor, o contrato disporia que 
a cessação de cobrança de juros de obra e 
o início da amortização se dão após a fase 
de construção, sem mencionar qualquer 
necessidade de apresentação documental 
e explicita que se iniciará a amortização 
findo o prazo para o término da construção 
mesmo que não concluída a obra, ficando 
bloqueados os repasses de valores à incor-
poradora, significando que havendo atraso 
na construção do imóvel, o prejuízo será 
apenas da incorporadora. Não há previsão 
contratual de que o prazo da amortização 
se inicia com a finalização do empreendi-

mento, sendo por isso ilegal a 
cobrança, aplicando-se o Có-
digo de Defesa do Consumi-
dor, com a inversão do ônus 
da prova em favor do consu-
midor.

O desembargador federal 
Jirair Meguerian afirmou que 
o contrato prevê encargos dis-
tintos: uns devidos na fase de 
construção e outros depois 
dela, denominados presta-
ções de retorno, não podendo 
haver cobrança de encargos 
de construção após o término 
do prazo desta.

Observou o magistrado que a sentença 
deve ser reformada, já que ocorrendo atra-
so na conclusão da obra não havia autori-
zação para prorrogação de cobrança de en-
cargos de construção e uma vez concluído 
o prazo para término da construção, deve 
ter início o período de retorno.

Ainda que prosperasse a tese levantada 
pela CEF de que o prazo de construção de-
veria ser entendido como prazo para con-
clusão do empreendimento, não se pode 
olvidar que este estaria sujeito à previsão 
constante do cronograma de entrega esti-
pulado pela própria CEF, conforme expres-
samente previsto no contrato.

Anotou o relator que a legalidade da co-
brança da taxa de construção, juros de obra 
ou juros de pé, antes da entrega das chaves 
de imóvel adquirido na planta, já está pa-
cificado na jurisprudência do STJ sendo in-
devida a cobrança dos juros de construção 
durante o período que sucedeu o prazo da 

entrega do imóvel, devendo ser restituído 
ao autor o que foi pago após a data prevista 
para o fim da fase de construção, ainda que 
as chaves tenham sido entregue.

O magistrado destacou ser incabível a 
restituição em dobro dos valores indevida-
mente pagos pelo autor, em face de deci-
são do STJ ao apreciar recurso em que se 
discutia questão vinculada a contrato de 
mútuo, firmado segundo as regras previstas 
para o SFH, "a repetição em dobro do in-
débito prevista no art. 42, parágrafo único 
do CDC exige a existência de pagamento 
indevido e de má-fé do credor”.

Fonte: TRF1


