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Agradecimento
A servidora Ana Cláudia Xará Gon-

çalves agradece a todos os colegas da 
Justiça Federal pelas inúmeras mani-
festações de amizade e solidariedade 
recebidas em razão do falecimento do 
seu pai José Mamede Cao Xará.

Ana Cláudia pede que comuni-
quemos aos amigos que tais palavras 
alentadoras nunca serão esquecidas.

O Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia publicou edital do concurso públi-
co de provas e títulos para outorga de de-
legações de serventias extrajudiciais de 
notas e de registro. São 1.383 oportuni-
dades, sendo 5% reservadas para candi-
datos com deficiência. 

As inscrições podem ser feitas até 5 /2 
pelo site www.cespe.unb.br/concursos/
tj_ba_13_notarios. A taxa de participa-
ção é R$ 200,00, para cada opção feita 
pelo candidato, por critério de delegação.

O concurso tem seis etapas. A primei-
ra e a segunda serão de prova objetiva 
de seleção e prova escrita e prática. A 
terceira etapa será de comprovação de 
requisitos para outorga das delegações. 

Em seguida, haverá o exame psicotéc-
nico e entrega do laudo neurológico e do 
laudo psiquiátrico, a entrevista e a aná-
lise da vida pregressa. A quinta e sexta 
etapas serão de prova oral e de avaliação 
de títulos. A prova objetiva de seleção 
será aplicada na data provável de 6/4.

TJBA abre 1,3 mil vagas para 
Delegação de Notas e Registros

Próximo Destino

Comece já a planejar 
a viagem de Carnaval 

Pode parecer cedo, mas quem pre-
tende viajar no Carnaval e quer fazer 
economia já deve começar a se planejar. 

Fazer uma viagem de última hora 
requer a consciência de que as pas-
sagens aéreas têm um acréscimo de 
30% quando adquiridas às vésperas 
da saída. A estadia também fica mais 
cara por causa da lotação dos hotéis. 

Para baratear custos pode-se buscar 
descontos, com preferência a voos com 
escalas e que saem de madrugada. 

Sobre hotéis, é preciso ter em mente 
que, possivelmente, não haverá vagas 
disponíveis nas unidades mais sofisti-
cadas e bem localizadas. Se houver, os 
preços possivelmente serão supervalo-
rizados, até o dobro do normal. 

Se você percebe que, apesar da 
correria, a viagem cabe no orçamento, 
é hora de arrumar as malas. Planejar é 
o melhor caminho para viagens boas e 
com preços mais justos. 

Mês Data de 
abertura

Data de
fechamento

Janeiro 07 10
20 24

Fevereiro 03 07
17 21

Março 10 14
24 28

Abril 07 11
22 25

Maio 05 09
19 23

Junho 02 06
16 20

Julho 07 11
21 25

Agosto 04 08
18 22

Setembro 08 12
22 26

Outubro 06 10
20 24

Novembro 03 07
17 21

Dezembro 08 12
Recesso Recesso

Calendário de solicitação 
de material em 2014

Só serão admitidas solicitações feitas 
no sistema informatizado e nos períodos 
do calendário, exceto em caso extraordi-
nário devidamente justificado pelo magis-
trado responsável pela Vara ao Diretor do 
Foro e por este aceito. No dia do fecha-
mento, o sistema será encerrado às 17h.

União luta na Justiça para evitar 
pagar R$ bilhões ao FGTS

O governo federal está travando uma 
batalha na Justiça para evitar que milha-
res de ações levem a CAIXA a reajustar 
em até R$ 160 bilhões os valores de-
positados nas contas do FGTS. Trata-se 
de um dos maiores "esqueletos" que já 
ameaçaram o banco desde a decisão que 
determinou a correção dos saldos nos 
planos econômicos, em 2000.

Mais de 20 mil ações já foram pro-
postas no Judiciário pedindo que as con-
tas do FGTS sejam corrigidas pelo INPC, 
e não, como é feito, pela TR. Esse mo-
vimento foi iniciado por sindicatos e es-
critórios de advocacia e ganhou força a 
partir de 13 de março de 2013, quando 
o STF determinou que os precatórios de-
vem ser corrigidos em valores que repo-
nham as perdas da inflação.

Na ocasião, 8 dos 11 ministros do 
Supremo declararam inconstitucional o 
sistema de correção monetária de preca-
tórios pelo qual os valores são corrigidos 
pelo índice da caderneta de poupança. 
O STF ainda não definiu um novo índice 
de correção e deverá fazê-lo quando reto-
mar o julgamento sobre o parcelamento 
de precatórios, que foi interrompido, em 
outubro passado, por pedido de vista do 
ministro Luís Roberto Barroso.

Os autores de milhares de ações pedin-
do a correção das contas do FGTS alegam 
que o princípio é o mesmo: a necessidade 
de que as correções sejam feitas em índi-
ces que reponham as perdas da inflação. 
Eles também querem levar a questão ao 
STF, onde acreditam que são maiores as 
possibilidades de garantir o direito à atua-
lização a maior das contas do fundo.

O STF decidiu, em 2000, que a cor-
reção era devida em alguns planos e fez 
com que a Caixa tivesse que criar um 
programa de parcelamento para pagar os 
correntistas do fundo. A cobrança adicio-
nal de 10% paga por empresas ao FGTS 
em demissões sem justa causa foi criada 
para pagar os R$ 40 bilhões decorrentes 
daquela decisão do STF.

Agora, a Caixa teme que um rombo 
semelhante se repita e está acompanhan-
do de perto as decisões do Judiciário. Até 
aqui, não houve prejuízo à Caixa em 860 
ações de um total de 8 mil processos que 
foram concluídos sobre o assunto.

Além dos sindicatos, escritórios de 
advocacia estão entrando com milhares 
de ações coletivas para rever o índice 
de correção das contas do FGTS e  se-
ria possível cobrar o reajuste pelo INPC 
desde 1999, quando a correção passou 
a ser feita pela TR.

A Caixa informou que a correção pela 
TR está prevista em lei e foi aplicada a 
partir de 1999. "O uso da TR se vale de 
dado apurado e divulgado pelo Banco 

Central. Dessa forma, o banco vem con-
seguindo, na Justiça, ganho de mérito em 
todas as ações já julgadas que versam so-
bre o tema em questão", disse o banco.

Segundo a Caixa, a substituição da 
TR pelo INPC exigiria alteração do valor 
cobrado junto aos mutuários da casa pró-
pria que detêm financiamentos através do 
FGTS. A taxa de juros incidentes poderia 
aumentar gerando impacto para as con-
dições contratuais e nos parâmetros dos 
encargos devidos pelos empregadores no 
recolhimento do Fundo de Garantia.

No caso dos precatórios, o STF der-
rubou a forma de correção a partir de 
um voto do ministro Carlos Ayres Britto. 
Ele calculou que, entre 1996 e 2000, a 
caderneta de poupança teve reajuste de 
55,77% e foi utilizada para corrigir os 
precatórios. Já o IPCA chegou a 97% no 
período. A diferença foi criticada por ou-
tros integrantes do STF. 

O STF ainda não definiu uma data para 
retomar o julgamento sobre qual índice 
deverá corrigir os precatórios em substi-
tuição à poupança. (Valor Econômico)

Nova versão do Manual de Cálculos 
da Justiça Federal está disponível 

Está disponível para consulta, no site 
do CJF, a versão atualizada do Manual 
de Orientação de Procedimentos para os 
Cálculos na Justiça Federal. 

A finalidade principal do Manual é 
orientar os setores de cálculos da Justiça 
Federal quanto aos pormenores técnicos 
envolvidos na realização de cálculos no 
interesse da instrução processual ou das 
execuções. 

O Manual também é útil para os ad-
vogados, sendo muito consultado para 
prevenir incidentes processuais, notada-
mente nas execuções.

O Manual está dividido em cinco capí-
tulos: Custas Processuais; Dívida Fiscal; 
Dívidas Diversas; Liquidação de Senten-
ça e Requisições de Pagamento. 

Uma das principais modificações no 
Manual refere-se ao indexador de corre-

ção monetária incidente sobre os débitos 
judiciais da Fazenda Pública. 

O Manual passa a prever que voltam 
a incidir como indexadores de correção 
monetária o IPCA-E, para as sentenças 
condenatórias em geral, o INPC, para 
sentenças proferidas em ações previ-
denciárias, e a taxa SELIC para os cré-
ditos em favor dos contribuintes e para 
os casos de devedores não enquadrados 
como Fazenda Pública, cuja incidência 
engloba compensação da mora e corre-
ção monetária.

As propostas de alteração no Manual 
de Cálculos foram elaboradas pela Comis-
são de Cálculos da Justiça Federal, forma-
da por juízes federais das cinco Regiões.

Endereço para o Manual: https://
www2.jf.jus.br/phpdoc/sicom/sicomIn-
dex.php.


