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Aniversariantes  
Hoje: Ernesto Calixto Netto (Juazeiro), 
Gutemberg Souza de Jesus (DIREF), 
Rita de Cássia Oliveira (24ª Vara), Dé-
bora Lima Bispo (NUASG), Edna Ribei-
ro Damascena (Bom Jesus da Lapa), 
Jonatas Ferreira de Jesus Machado 
(NUCJU) e Jorge Melquiades Garcia 
(Áquila). Amanhã: Acácio Luiz Almei-
da Santos Junior (Itabuna), Luciana 
Pinheiro Dos Santos e Uilton de Lima 
Xavier (ambos da SECAD). Parabéns!!!
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A 6ª Turma do TRF1, por unanimidade, 
confirmou a sentença da então juíza federal 
substituta  da 3ª Vara, Dayana de Azeve-
do Bião de Souza que determinou à Caixa 
Econômica Federal honrar acordo realizado 
com uma mutuária.

A mutuária em questão, parte auto-
ra no processo, celebrou com a Empresa 
Gestora de Ativos, representada pela Cai-
xa Econômica Federal, o Termo de Par-
celamento para Liquidação de Dívida de 
Contrato do SFH, objetivando a quitação 
parcelada do débito relativo a um imóvel 
financiado pela CEF.

A dívida da autora, anteriormente em 
R$ 69.672,01, teve um desconto de 

R$ 55.344,01, restando o saldo de R$ 
14.328,00 a ser pago em 60 parcelas 
mensais fixas de R$ 315,11. A requeren-
te depositou, no mesmo dia, a primeira 
parcela, além de depositar a importân-
cia de R$ 3.895,82 a título de despesas 
com o processo executivo em favor da 
Associação de Poupança e Empréstimo - 
APEPE.

A Caixa Econômica Federal, no entan-
to, recusou-se a cumprir o acordo, sob a 
alegação de que o imóvel já estava sendo 
leiloado judicialmente e que, portanto, não 
se poderia mais falar em parcelamento. 

Noticiou a empresa pública que a arre-
matação do bem em leilão se deu em 20 

TRF 1 confirma sentença da 3ª Vara e 
CAIXA deve cumprir acordo com mutuária que 

parcelou pagamento de imóvel indicado a leilão
de setembro de 2006, tendo a agência da 
Caixa celebrado o acordo em 23 de outub-
bro de 2006, quando não era mais admis-
sível o parcelamento da dívida.

O Juízo Federal da 3ª Vara, em sentença 
de primeiro grau em 29 de abril de 2010 
afirmou que a mutuária não pode ser pe-
nalizada por ato a que não deu causa, que 
o ajuste resultou da livre vontade das par-
tes, não violando nenhum dispositivo legal, 
que a mutuária o está seguindo fielmente 
encontrando-se as acionadas vinculadas ao 
seu cumprimento.

O desembargador federal Daniel Paes 
Ribeiro, relator da apelação, entendeu que, 
se a CEF celebrou o acordo, ela tem a obri-
gação de cumpri-lo. “Ademais, aceitar a 
recusa da CEF/EMGEA em cumprir o ci-
tado termo de parcelamento seria concor-
dar com o enriquecimento sem causa de 
uma parte em detrimento da outra, o que 
é vedado pelos artigos 884 e seguintes do 
Código Civil de 2002, devendo, em res-
peito ao princípio pacta sunt servanda, ser 
resguardado o direito da parte autora de 
arcar com o pagamento de todas as parce-
las constantes do ajuste de vontades em 
discussão nos presentes autos”, concluiu 
o magistrado.

Fonte: TRF1

Aplicativo permite a 
servidor fazer curso em 
smartphones e tablets

Aplicativo desenvolvido pelo Centro de 
Formação e Aperfeiçoamento de Servidores 
do Poder Judiciário permitirá aos servidores 
do Poder Judiciário fazer cursos a distância 
por meio de seus smartphones e tablets.

"O lançamento do CEAJUD App coloca 
o CNJ na vanguarda da educação a dis-
tância, pois permitirá que os servidores e 
magistrados desfrutem das vantagens do 
mobile learning, ou aprendizagem móvel", 
afirma Diogo Ferreira, chefe do CEAJud. 

O aplicativo dará flexibilidade ao usu-
ário para aprender em praticamente qual-
quer lugar. Além disso, devido à pequena 
tela dos aparelhos móveis, os cursos serão 
adaptados para o consumo rápido, o que 
contribuirá para a rápida aprendizagem. 
Outra vantagem é o amplo alcance. 

O CEAJUD App está disponível, inicial-
mente, apenas para dispositivos móveis 
que utilizam o sistema operacional An-
droid. Futuramente, os usuários que utili-
zam o iOS também poderão utilizá-lo. 

O CEAJud oferece atualmente, no 1º 
Ciclo de Capacitação de Servidores 2014, 
12 cursos na modalidade a distância em 
diferentes áreas relacionadas à Justiça. 
Ao todo, são 100 turmas que vão capaci-
tar pouco mais de 5 mil servidores. Além 
desse ciclo de capacitação, o Centro de 
Formação tem programada a realização de 
cursos sobre o Poder Judiciário e de Gestão 
Documental. 
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O Conselho da Justiça Federal decidiu 
conceder licença gala (casamento) para um 
técnico judiciário que apresentou certidão 
de união estável lavrada em cartório. A par-
tir de agora, o mesmo posicionamento po-
derá ser adotado por toda a Justiça Federal 
para a concessão do benefício.

Conforme o relator do processo admi-
nistrativo, desembargador Francisco Wildo 
Dantas, o entendimento doutrinário e juris-
prudencial é unânime com relação à equi-
paração da união estável ao casamento. 
“Constata-se que, tal qual o casamento, 
o reconhecimento da união estável como 
entidade familiar é de cunho indiscutivel-
mente constitucional”, observou.

O relator destacou que a legislação 
protege a entidade familiar, seja oriun-
da do casamento ou da união estável. O 
fundamento está previsto no art. 226 da 
Constituição, no art. 1.723 do Código Ci-
vil de 2002 e também nos arts. 97 e 241 
da Lei 8.112/90. 

“Entendo que a licença casamento deve 
ser concedida na formalização da união es-
tável de servidor público federal, e não ape-
nas nos casos de casamento, em face da 
analogia existente com a licença nojo, que 
estabelece o afastamento do servidor em 
caso de falecimento do companheiro (a)”, 
sustentou o desembargador Francisco Wildo.

Registro de união estável em cartório 
garante licença por casamento 
a servidores da Justiça Federal

A licença possibilita a ausência do tra-
balho pelo prazo de oito dias consecuti-
vos. Para fazer jus ao benefício, o servidor 
deverá apresentar à administração de seu 
órgão o registro dessa situação em cartó-
rio, tanto no momento de sua constitui-
ção, quanto de sua dissolução, a fim de 
evitar a concessão indevida de licenças 
simultâneas.

Caso a união estável se converta em 
casamento e o servidor já tenha usufruído 
da licença, não poderá fazê-lo novamente, 
já que o benefício possui fim específico 
e passa agora a ser concedido mediante 
equiparação de dois institutos referentes à 
constituição de entidade familiar.


