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Juíza federal condena Caixa Econômica 
em R$ 1 milhão por venda casada mas 
tribunal suspende efeitos da sentença

A juíza federal Maria Cláudia Allemand 
da 5ª Vara Cível da Seção Judiciária do Espí-
rito Santo julgou ação civil pública do Código 
de Defesa do Consumidor, movida pelo MPF 
contra a Caixa Econômica Federal. 

A magistrada julgou parcialmente pro-
cedente o pedido do MPF para que a Caixa 
fosse proibida de exigir aquisição de outro 
produto ou serviço (venda casada), como 
condição para financiamentos imobili-
ários a seus clientes em todo o território 
nacional e que fosse considerada “venda 
casada” qualquer ato da Caixa que sequer 
insinue a necessidade de aquisição con-
comitante de outro produto/serviço, sob 
pena de tratamento menos vantajoso ao 
consumidor. 

Requereu também o MPF a conde-
nação da Caixa a tratar, no ato de con-
tratação, de forma isonômica, os novos 
clientes, os que optarem por abrir conta 
corrente e os não- correntistas, abstendo-
-se, em todo o território nacional, de co-
brar taxas de juros mais elevadas dos 
consumidores que optem por não manter 
qualquer relacionamento com a Caixa; o 
pagamento de dano moral coletivo em va-
lor não inferior a R$ 10 milhões; condena-
ção a dar ampla divulgação ao resultado 
da demanda com publicação da decisão 
em jornais de grande circulação e afixar 
cartazes nas agências de todo o País com 
informações sobre os financiamentos imo-
biliários, entre outras demandas.

Apesar de o feito ter sido paralisado 
por oito meses, a pedido das partes, não 
foi possível um acordo com vistas à rea-
lização de Termo de Ajuste de Conduta.

Entre as imposições da magistrada 
estão: a)  multa de R$ 10 mil por con-
sumidor lesado por “venda casada”; b) 
multa de R$ 5 mil por dia em que a ré 
não publicar o resultado da demanda, em 
jornais de grande circulação, de acordo 
com forma previamente determinada pelo 
juízo; c) multa de R$ 5 mil em que a Cai-
xa não “afixar nas agências de todo País 
cartazes com as principais informações 
acerca dos financiamentos imobiliários; 
condenação ao pagamento de R$ 1 mi-
lhão de indenização por danos morais co-
letivos em favor do Fundo de Defesa de 
Direitos Difusos; (e) multa diária de R$ 
5 mil se a ré não inserir, nos seus contra-
tos de financiamento imobiliário cláusu-
la, parágrafo ou alínea declarando que o 
consumidor não está obrigado a contratar 
nenhum produto ou serviço que não seja 
de seu interesse, que a venda casada é 
ilegal e infração da ordem econômica e 
que deve ser noticiado aos órgãos de de-
fesa do consumidor e/ou ao MPF. 

A Caixa apelou e o relator Reis Friede, 
do TRF2, suspendeu os efeitos da senten-
ça até o julgamento do recurso pela res-
pectiva Turma, ressaltando que o Colegia-
do poderá rever sua decisão com maiores 

elementos após a oitiva do MPF, quando 
do julgamento do mérito.

A Caixa afirma que o cumprimen-
to imediato das obrigações impostas na 
sentença, sem o trânsito em julgado, 
acarretaria insanável prejuízo institucio-
nal e financeiro, atrelando à imagem da 
instituição a pecha de praticante de ven-
da casada.

Alega que não pode ser obrigada a 
colar cartazes em sedes de pessoas ju-
rídicas que não participam da relação 
processual (terceirizados) nem refazer 
contratos já assinados ou divulgar pela 
internet, sendo neste ponto o julgamento 
extra petita.

Quanto à condenação em R$ 1 mi-
lhão de indenização, pede atribuir efei-
to suspensivo para que só seja exigível 
após a coisa julgada, no que foi acolhido 
pelo relator que considerou não razoá-
vel atribuir-se exequibilidade imediata a 
tão expressivo montante, pois a disponi-
bilidade da quantia, ainda que a título 
provisório, enseja probabilidade de dano 
irreparável.

Por fim, lembra, a ação civil pública 
restringe-se aos limites da competência 
territorial do órgão prolator da decisão e 
o Juízo de 1º grau, ao estender os efeitos 
da sentença a todo o território nacional, 
extrapolou os limites da sua jurisdição.

Fonte: TRF2

Conte até 10: campanha 
pela valorização da vida

"Conte até 10. A raiva passa. A vida fica". Essa é a atitude 
que o Conselho Nacional do Ministério Público propõe aos brasi-
leiros que estiverem prestes a cometer um ato de violência contra 
alguém. No país, todos os anos, milhares de pessoas são vítimas 
de assassinatos por impulso em situações como brigas em bares, 
discussões no trânsito ou entre vizinhos. Com o objetivo de evitar 
essas mortes, o CNMP lançou a Campanha "Conte até 10. Paz. 
Essa é a atitude". 

De acordo com o Mapa da Violência 2012, divulgado pelo 
Ministério da Justiça, foram registrados 49.932 homicídios no 
Brasil em 2010. O número representa média de 26,2 assassina-
tos para cada grupo de cem mil habitantes, o que coloca o país 
entre os mais violentos do mundo.

Boa parte desses crimes foi cometido em atitudes impulsivas 
ou por motivos fúteis e poderia ter sido evitado se a calma fosse 
mantida. Entre 2011 e 2012, os homicídios por impulso e por 
motivo fútil representaram desde 25% a mais de 80% dos crimes 
cometidos, a depender do estado. Para evitar essas mortes, a 
Campanha propõe contar até dez e manter o controle.

Entre 1980 e 2010, as mortes de jovens com até 19 anos 
cresceram mais de 370% no país.

Quatro atletas estrelam a campanha: Anderson Silva, campeão 
mundial peso-médio do UFC; Júnior Cigano, campeão mundial pe-
so-pesado do UFC; Leandro Guilheiro, judoca duas vezes campeão 
olímpico; e Sarah Menezes, judoca campeã olímpica em 2012. 
Eles aderiram à iniciativa sem cobrar cachê. Entre as mensagens 
inseridas na ação estão "Quem é da paz não briga", "A raiva passa. 
A vida fica" e "Sua vida vale mais que qualquer briga".

Triste Bahia
Gregório de Matos

Triste Bahia! 
Ó quão dessemelhante 
Estás e estou do nosso antigo estado! 
Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado, 
Rica te vi eu já, tu a mi abundante. 

A ti trocou-te a máquina mercante, 
Que em tua larga barra tem entrado, 
A mim foi-me trocando, e tem trocado, 
Tanto negócio e tanto negociante. 

Deste em dar tanto açúcar excelente 
Pelas drogas inúteis, que abelhuda 
Simples aceitas do sagaz brichote. 

Oh se quisera Deus que de repente 
Um dia amanheceras tão sisuda 
Que fora de algodão o teu capote! 

Gregório de Ma-
tos Guerra nasceu 
em Salvador. Estu-
dou no colégio dos 
jesuítas e formou-se 
em Direito em Coim-
bra. Firmou-se como 
o primeiro poeta bra-
sileiro no século XVII 
e cultivou a poesia 
lírica, satírica, erótica e religiosa. O que 
se conhece de sua obra é fruto de inú-
meras pesquisas, pois ele não publicou 
seus poemas em vida. 

Gregório de Matos é amplamente 
conhecido por suas críticas à situação 
econômica da Bahia, especialmente de 
Salvador, graças à expansão econômi-
ca. Suas críticas à Igreja e a religiosida-
de presente naquele momento do País 
foram consideradas subversivas, o que 
lhe rendeu o apelido de “Boca do Infer-
no”, por satirizar seus desafetos.
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