
Aniversariantes
Hoje: Eliete Luiza Bispo Lamego (NU-
CRE) e Manoel Paim de Abreu Filho 
(NUCJU).Amanhã: Almir Marques dos 
Santos (Eunápolis), Carlos Roberto Sil-
va Junior (23ª Vara), Carmen Rosa de 
Sá Fonseca e Gomes (22ª Vara), Már-
cio Augusto Magalhães Nepomuceno 
(NUASG), Ronnie Cleuber Silva Moreira 
(Guanambi), Caio César Espírito Santo 
(Vitória da Conquista), Luana Soares de 
Jesus (1ª Turma Recursal) e Paulo Mau-
ricio de Carvalho Junior  (5ª Vara). 
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Supremo deve julgar correção da poupança
A definição sobre a correção das ca-

dernetas de poupança dos planos econô-
micos deverá ser o grande desafio para o 
STF ao longo deste ano. O caso pode ser 
julgado ainda em 2013.

Esse julgamento permitirá à corte e a 
outros tribunais concluírem centenas de 
processos sobre o assunto. Eles deverão 
seguir a orientação que o STF vai dar. Os 
ministros dirão se os índices de corre-
ção nos planos Bresser, Verão, Collor 1 
e Collor 2 foram corretamente aplicados 
aos poupadores. Se o STF concluir que 
houve expurgos ou pagamentos feitos 
em valores menores do que as pessoas 
tinham direito, os bancos públicos e pri-

vados terão de fazer correções. Segundo 
o Banco Central, as correções podem su-
perar R$ 105 bilhões.

O caso dos planos é acompanhado 
de perto pela AGU e pelo BC por ser um 
dos mais relevantes para a economia do 
país. O julgamento terá repercussão dire-
ta em todo o Judiciário. Muitos tribunais 
aguardam a orientação da Corte para sa-
ber como julgar pedidos de poupadores 
contra os expurgos dos planos editados 
nos governos Sarney e Collor.

"O que nos preocupa são os proces-
sos sobrestados", disse o ministro Marco 
Aurélio Mello, referindo-se às ações que 
só serão julgadas pelos tribunais após 

o STF definir uma orientação. Segundo 
Mello, há tribunais alugando galpões 
para acomodar o acúmulo de processos 
e, por isso, é importante que o STF de-
cida casos relevantes como o dos planos 
econômicos.

O ministro Joaquim Barbosa, afirmou 
que pretende dar prioridade aos julga-
mentos em que o STF dá uma sentença 
que orienta os demais tribunais do país. 
Esse é justamente o caso dos planos eco-
nômicos, mas o ministro ainda não indi-
cou qual será a pauta da primeira sessão 
plenária do ano, marcada para a próxima 
quarta-feira.

Fonte: Valor Econômico O amor nunca morre 
de morte natural

Fabrício Carpinejar 

O amor morre porque o matamos 
    ou o deixamos morrer.
Morre envenenado pela angústia. 
Enforcado pelo abraço. 
Esfaqueado pelas costas. 
Eletrocutado pela sinceridade. 
Morre atropelado pela grosseria. 
Sufocado pela desavença.
Mortes patéticas, cruéis, 
    sem obituário e missa de sétimo dia. 
Mortes sem sangramento. Lavadas. 
Com ossos e lembranças deslocados. 
O amor não morre de velhice, 
    em paz com a cama e 
    com a fortuna dos dedos. 
Morre com um beijo dado sem ênfase. 
Um dia morno. 
Uma indiferença. Uma conversa surda. 
Morre porque queremos que morra. 
Decidimos que ele está morto. 
Facilitamos seu estremecimento. 
O amor não poderia morrer, 
    ele não tem fim. 
Nós que criamos a despedida 
   por não suportar sua longevidade. 
Por invejar que ele seja maior 
    do que a nossa vida. 

Fabrício Carpi Nejar ou Fabrício 
Carpinejar, como ele mesmo assina, 
é um poeta, jornalista e professor uni-
versitário, tendo diversos livros publi-
cados e também muito reconhecido 
por seus blogs.

Carpinejar nasceu em Caxias do 
Sul e formou-se em Jornalismo em 
Porto Alegre onde publicou seu pri-
meiro poema. Carpinejar ganhou des-
taque, além de suas obras literárias, por 
seus vários blogs onde publica muitos 
de seus textos e escreve sobre outros 
assuntos pertinentes, como futebol, e é 
também muito requisitado para partici-
par de eventos e dar palestras.

    Nau das 
Letras

Joaquim Barbosa defende 
valorização de magistrados 
e servidores do Judiciário

Na abertura dos trabalhos do Judiciá-
rio, o presidente do STF, ministro Joaquim 
Barbosa, defendeu a valorização dos 
magistrados e servidores do Judiciário. 
"Todo o esforço para termos uma Justiça 
melhor só trará resultado se tivermos a 
valorização da figura do magistrado e do 
papel dos milhares de servidores do Po-
der Judiciário. É preciso assegurar-lhes 
constante aprimoramento técnico e ju-
rídico, segurança no exercício de suas 
funções e justa remuneração, bem como 
atuação livre e independente", afirmou.

Joaquim Barbosa afirmou que fará 
um grande esforço para acelerar a trami-
tação de processos, sobretudo daqueles 
que afetam todos os tribunais. “Eu gosta-
ria que 2013 fosse lembrado, no futuro, 
como o ano em que, graças a mudanças 
tecnológicas, estruturais e de mentali-
dade, o sistema de prestação jurisdicio-
nal brasileiro teria se tornado mais justo, 
mais racional e mais compreensível”.

Joaquim Barbosa afirmou 
que “é dever de cada inte-
grante deste Poder realizar 
uma reflexão sobre os pas-
sos a serem dados no senti-
do de prestarmos um melhor 
serviço aos cidadãos, asse-
gurando plena efetivação da 
Justiça”. Defendeu um siste-
ma de prestação jurisdicional 
“mais justo, mais racional e 
mais compreensível”.

Para o presidente do STF, 
“o Poder Judiciário é funda-

mental para a defesa e a efetivação dos 
princípios democráticos, assim como para 
assegurar a todos a igualdade de trata-
mento em todos os aspectos da vida. Um 
dos nossos grandes desafios é consolidar 
um Judiciário neutro, alheio a práticas 
estrutural e processualmente injustas".

Joaquim Barbosa também destacou 
que “A plena vigência do Estado Demo-
crático de Direito implica uma separa-
ção de Poderes equilibrada e em pleno 
reconhecimento da independência e da 
autoridade da Justiça. Não há democra-
cia sem Justiça forte e sem juízes inde-
pendentes".

Fonte: AJUFE

Novo CPC permite 
incluir devedor de 
condomínio no SPC

O projeto do novo Código de Proces-
so Civil trará novidades na relação en-
tre síndicos e inquilinos. Se aprovado, 
o projeto permitirá a inclusão do nome 
do inquilino, e não mais do proprietário 
do imóvel, que atrasar o pagamento da 
taxa de condomínio no Serviço de Prote-
ção ao Crédito e na Serasa. Além disso, 
o projeto trará celeridade nos processos 
de cobrança.

Com a alteração no Código Civil, que 
diminuiu o teto da multa por atraso de 
20% para 2%, cresceu o número de 
inadimplentes. Com a mudança no Có-
digo Civil, o número de devedores com 
mais de 30 dias de inadimplência au-
mentou cerca de 40%. 

O projeto também traz segurança 
para o proprietário do imóvel. A lei atual 
os deixa em uma situação desfavorável. 
Com o novo projeto aprovado, quem es-
tiver de posse do imóvel será o responsá-
vel pelo pagamento, e não o proprietário 
como está na lei atual.

Com nome na lista, o locatário pas-
sará a enfrentar dificuldades como 
proibição de realizar operações de 
crédito ou abrir contas bancárias. De 
acordo com a proposta, que está trâ-
mitando na Câmara dos Deputados, 
assim que o síndico acionar o mora-
dor inadimplente na Justiça, o nome 
da pessoa entrará automaticamente na 
lista do SPC.

A nova lei deve reduzir o tempo do 
processo pela metade. Os boletos de 
cobrança passarão a valer como títulos 
para a execução imediata.

De acordo com o projeto de Código 
de Processo Civil, o condomínio poderá 
voltar a executar o devedor como anti-
gamente. Nesta execução, após o con-
domínio apresentar o rateio e mostrar 
que o condômino não pagou, no primeiro 
despacho o juiz já intima o devedor sob 
pena de penhora. Isso traz muito mais 
agilidade ao processo.

Fonte: Conjur

Expediente suspenso 
nesta sexta-feira

O TRF da 1ª Região deferiu, nesta 
data, o pedido da ASSERJUF para sus-
pender o expediente forense na Seção 
Judiciária da Bahia amanhã, sexta-feira, 
8/2, mediante compensação posterior a 
ser definida pela Direção do Foro.

Na quarta-feira de cinzas, dia 13/08, 
o expediente nesta Seccional será das 
14h às 19h.


