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Para cortar despesas, 
STJ reduz expediente 

em quatro horas
Com o objetivo de reduzir despesas 

para se adequar aos cortes orçamentários, 
o Superior Tribunal de Justiça diminuirá em 
quatro horas diárias o expediente de todas 
as suas unidades administrativas. A medi-
da já começou a valer desde esta segunda-
-feira, 11/4.

O atendimento ao público, no entanto, 
permanece das 11h às 19h. A redução 
do horário de funcionamento também não 
altera a jornada dos servidores, que per-
manece de oito horas diárias e 40 horas 
semanais, facultada a fixação de sete horas 
ininterruptas.

De acordo com a Resolução STJ/GP 5, 
de 8 de abril de 2016, a jornada de traba-
lho dos servidores passará a ser cumprida, 
nos dias úteis, entre as 9h e as 20h. A nova 
medida altera o artigo 3º da Resolução STJ/
GP 34, de outubro de 2012, que fixava o 
período compreendido entre as 6h e as 21h.

Essa não é a primeira medida do tri-
bunal para cortar gastos. O STJ vem aos 
poucos diminuindo o número de terceiri-
zados ao longo do ano. A situação é bem 
diferente da do ano anterior, quando o 
tribunal economizou mais de R$ 180 mi-
lhões e chegou a devolver mais de R$ 30 
milhões aos cofres públicos. 

Fonte: STJ

Advogados mineiros protestam para 
que STF libere criação de TRFs

Ontem, 12/4, a decisão liminar que suspendeu a criação de novos TRFS completou 
mil dias. Operadores do Direito mineiros organizam uma manifestação para pedir que o 
Supremo Tribunal Federal julgue o caso.

O assunto é tratado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.017 e a liminar ques-
tionada foi concedida pelo então presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa. O relator 
do caso é o ministro Luiz Fux.

Uma das organizadoras do protesto é a seccional mineira da OAB. O presidente da 
entidade, Antônio Gonçalves, aponta que a reivindicação é apoiada pelo governo do Esta-
do, pela Polícia Federal, pela Associação de Juízes Federais (Ajufemg), pelos ministérios 
públicos estadual e federal e por advogados públicos do estado e da União.

Gonçalves conta que o Supremo já foi questionado várias vezes sobre o assunto, mas que 
a resposta é sempre a mesma: quando o voto ficar pronto, o processo poderá ser pautado 
pela corte. O processo está concluso ao relator desde outubro de 2015.

O presidente da OAB-MG destaca que Minas Gerais responde por 50% dos processos 
no TRF-1. “Há processos que saem de Minas Gerais e demoram sete anos para serem 
julgados”, reclama o advogado.                                                             

Fonte: CONJUR  

Procuradores se manifestam 
contra cortes orçamentários

Seguindo a Justiça do Trabalho, é a vez 
de os procuradores do Trabalho de todo o 
país reclamarem da falta de dinheiro. Reuni-
dos no XXI Congresso Nacional da categoria, 
eles afirmam que os cortes orçamentários 
sofridos pelo Ministério Público do Trabalho 
colocam em risco as atividades do órgão.

“Com as severas restrições orçamen-
tárias impostas ao Ministério Público do 
Trabalho em 2016, os direitos trabalhistas 
passam a correr riscos ainda maiores, dada 
a precarização da estrutura e dos meios 
indispensáveis ao fortalecimento insti-
tucional e à garantia de atuação enfática 
do órgão constitucionalmente responsável 
pela defesa da ordem jurídica trabalhista”, 
diz trecho da Carta em que os procuradores 
cobram uma fatia maior do orçamento.

No documento endereçado a chefes dos 
três poderes, os procuradores afirmam que 
os efeitos da falta de dinheiro já é sentida 
com a redução de horários de atendimen-
to, suspensão de funcionamento em alguns 
municípios e diminuição de estagiários e 
contratos de prestação de serviço, além de 
restrição em viagens a serviço.

TRF1 confirma sentença da Vara Única 
de Barreiras validando apreensão de 

veículo por atraso de prestações
O credor poderá requerer a busca e 

apreensão dos bens alienados fiduciaria-
mente, a qual será liminarmente deferida, 
uma vez comprovado o inadimplemento ou 
a mora do devedor. Essa foi a tese adotada 
pelo  TRF1 para manter, por unanimidade, 
sentença da Vara Única da Subseção Judi-
ciária de Barreiras que determinou busca 
e apreensão de veículo alienado fiduciaria-
mente por inadimplência do devedor.

O Colegiado rejeitou os argumentos tra-
zidos pela parte apelante. O relator, desem-
bargador federal Néviton Guedes, ressaltou 
que ficou comprovada a inadimplência do 
devedor com as prestações do Contrato de 
Abertura de Crédito para aquisição de ve-
ículo, razão pela qual “é legítima a pre-
tensão da instituição financeira credora 
de retomada do bem objeto de alienação 
fiduciária”.

Em suas alegações recursais, o devedor 
sustentou que a Lei 10.934/2004 aumen-
tou o prazo para a apresentação de contes-
tação permitindo, assim, “ampla possibili-
dade de revisão de cláusulas contratuais”. 
Defendeu a aplicação do Código de Defesa 
do Consumidor às instituições financeiras, 
a fim de que haja, no caso em apreço, a re-
visão contratual e a declaração de nulidade 
de cláusulas abusivas.

O magistrado também salientou que a 
revisão contratual requerida pelo devedor 
como matéria de defesa “não impede a 
busca e apreensão do bem alienado fidu-
ciariamente, cuja procedência do credor 
depende tão somente da comprovação da 
existência de dívida, do inadimplemento 
contratual por parte do devedor e da noti-
ficação para constituição em mora”.

Fonte: TRF1

Centro de Arte e Cultura e ASSERJUF 
promovem novo sarau musical e literário

Após o bem sucedido sarau realizado no 
final de 2015, como parte das comemo-
rações do fim de ano, o Centro de Arte e 
Cultura da Justiça  Federal – Seção Judi-
ciária da Bahia e a ASSERJUF realizarão 
mais um sarau musical e literário na próxi-
ma terça-feira, 19 de abril, às 17h30min, 
no foyer.

A iniciativa visa a congregar os servi-
dores e oferecer uma experiência cultural 
lúdica e alternativa, buscando a integração 
de todos e a descompressão do trabalho 
estressante num fim de tarde descontraído, 
nos mesmos moldes dos bem sucedidos e 
elogiados saraus de anos atrás.

O evento já tem participações con-
firmadas de diversos servidores como 
Gésner Braga, Josenildo Lima, Rudá Pa-
raguaçu, Luiz Goulart, Rosane Cerquei-
ra, Zacarias Vitorino,  Mauro Guilherme, 
Patrícia Pimenta, Anete Mendonça, Paulo 
Sérgio Teixeira, Álvaro Reis, João Mota, 
Dóris Fernandes, Cléria Sampaio, Jana 
Lima, Katucha Muniz entre outros.

Interessou-se também? Então entre em 
contato com o servidor Gésner Braga por 
meio dos ramais 9198 e 9188 (gesner.bra-
ga@trf1.jus.br) ou com a SECOS (e-mail 
secos.ba@trf1.jus.br) pelos ramais 2793 
e 2616.

Curso Sobre Novo 
CPC continua hoje

Continuam hoje as aulas do Curso So-
bre o Novo Código de Processo Civil com 
o juiz federal Salomão Viana. Na aula de 
hoje o tema será: “Honorários advocatícios 
sucumbenciais e gratuidade da Justiça no 
novo CPC.”.

As aulas são das 13 às 15h, no Auditó-
rio Ministro Dias Trindade com 5 módulos 
e 44 horas. Recomenda-se a doação de um 
quilo de alimento não perecível ou um pa-
cote de fralda geriátrica a ser entregue pela 
Administração a instituição beneficente.

Novos dirigentes do 
TRF1 tomam posse 
nesta sexta-feira

 Na próxima sexta-feira, 15/4, os no-
vos dirigentes do TRF1 para o biênio 
2016/2018 tomarão posse durante sessão 
solene na sede da Corte, em Brasília. 

Os desembargadores federais Hilton 
Queiroz, I'talo Fioravanti Sabo Mendes e 
João Batista Moreira assumirão respectiva-
mente os cargos de presidente, corregedor 
regional e vice-presidente do TRF1.

A solenidade será conduzida pelo pre-
sidente  do TRF da 1ª Região, desembar-
gador federal Cândido Ribeiro.

Restaurante tem 
reajuste nos preços

O Núcleo de Compras, Contratos e Li-
citações - NUCOM informa que a empre-
sa Gradim Grill, que explora o serviço de 
restaurante da sede desta Seccional terá 
reajuste do preço das refeições a partir de 
amanhã, dia 14 de abril.

Com base no art. 65, II, d da Lei n 
8.666/93 e na Cláusula Décima “DO RE-
AJUSTE” do contrato original n. 51/2013, 
o valor do quilo da refeição passa de R$ 
31,49 para R$ 34,94, conforme variação 
percentual do IGP-M, nos últimos 12 me-
ses, tendo como base o mês de janeiro de 
2016: 10,95% (Fonte: Banco Central do 
Brasil – www.bcb.gov.br).


