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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Elder Logrado (13ª Vara), Renata Buttenbender (Ilhéus), Aymê Ribeiro de Frei-
tas (NUCAF), Marcos Gomes da Silva (20ª Vara) e Saturnino Sacramento (Express 
Clean). Amanhã: Fabiana Souza de Lima (NUCRE), Andréa Dórea Rebouças (Bom Je-
sus da Lapa), Márcia Rodrigues de Araújo (SECAD), Sílvia Maria Azevedo (18ª Vara), 
Andreia Tavares Ferreira (21ª Vara), Juliana Silva Rosa (NUCAF) e Sabrina dos Santos 
(Feira de Santana). Sexta-feira: Vania Clavel (NUCRE), Elizabete Marques Ramos (9ª 
Vara), Alexandro Pires (Feira de Santana), Rafaela Frazão (Paulo Afonso), Taynara Lu-
cena e Nathalia Cerqueira (ambos da Turma Recursal). Sábado: Lina Dantas Barreto 
(20ª Vara), Adroaldo Fonseca (NUASG), Ana Cláudia Seixas (Feira de Santana), Pa-
trícia Viana (Barreiras) e Tatiane dos Santos (NUCJU). Domingo: Katy Carolina Xavier 
(Juazeiro), Filipe Lima (Turma Recursal) e Fátima Vilhena (Contrate). Segunda-feira: 
Patrícia Farias de Oliveira (18ª Vara), Anna Caroline Nascimento (19ª Vara) e Daniela 
Rodrigues (Teixeira de Freitas). Terça-feira: Emerson de Aguiar Souza (Paulo Afonso), 
Waldner Maribondo (Juazeiro), Carolina Pedreira (Turma Recursal), Osvaldo Ferreira 
Neto (NUCJU), Alisson Xenofonte de Brito (Campo Formoso), Andréa Mara Magalhães 
(11ª Vara) e João Hugo Vilasboas (NUASG). Quarta-feira: Djalma Santana (5ª Vara), 
Maurício Araújo (Alagoinhas), Felipe Carvalho (Paulo Afonso), Laura Freire (23ª Vara), 
Lívia Nara Moreira (16ª Vara) e Adelvina de Jesus (NUCJU). Quinta-feira: Aline Tre-
visan Duarte (3ª Vara), Tales Eduardo Salu (Bom Jesus da Lapa), Carlos Marçal de 
Arruda (Paulo Afonso), Julia Azevedo (Ilhéus) e Laianny Matos Silva Pinho (NUASG).
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Dez passos para 
parar de fumar (3)

6 - Exercitar-se - A prática de ati-
vidade física, além de liberar os mes-
mos neurotransmissores associados à 
sensação de bem-estar que a nicotina, 
é associada a um estilo de vida saudá-
vel. Nos momentos em que uma pes-
soa tem vontade de fumar, ela pode 
fazer uma caminhada, por exemplo, 
que vai se sentir melhor sem o cigarro. 
Claro que não é viável se exercitar o 
dia inteiro, mas manter uma frequên-
cia diária já ajuda.

7 - Listar os motivos da decisão - 
Mais do que querer e ter força de von-
tade, encontrar uma razão para deixar 
de fumar é essencial. Essas razões po-
dem incluir, por exemplo, evitar uma 
doença grave, poupar dinheiro ou dar 
exemplo para o filho. Listar os motivos 
mais significativos ajuda nos momen-
tos em que resistir ao cigarro parece 
impossível. A pessoa pode escrever 
essa lista e consultar quando quiser se 
lembrar do motivo de ter tomado aque-
la decisão.

8 - Contar com o apoio dos familia-
res e amigos - Anunciar a decisão de 
parar de fumar para as pessoas próxi-
mas costuma ajudar. Primeiro, porque 
reforça o compromisso consigo próprio. 
Segundo, pelas palavras de incentivo. 
Mas as pessoas devem estar prepara-
das para dar apoio. Se você sabe que 
elas vão desestimular a decisão, é me-
lhor não contar. Familiares e amigos 
devem entender que o fumante estará 
passando por um momento difícil e 
que, por isso, talvez fique mal humora-
do ou desanimado.

Sua
Saúde

Delegação para prática 
de atos ordinatórios 
na Primeira Região

O presidente do TRF1, Cândido Ribeiro, 
o corregedor regional da Justiça Federal da 
1ª Região, Carlos Moreira Alves, e o coor-
denador dos JEFs da 1ª Região, Reynaldo 
Fonseca, assinaram resolução conjunta 
que autoriza a delegação para a prática de 
alguns atos ordinatórios aos diretores de 
Secretaria de Vara da Justiça Federal da 1ª 
Região, independentemente de despacho 
do juiz federal ou juiz federal substituto.

Entre as delegações, está a de que os 
diretores de todas as varas federais podem 
designar e redesignar perícias médicas ou 
sociais, com profissionais previamente cre-
denciados para tal finalidade.

A resolução também dispõe que os di-
retores de varas de Juizados Especiais Fe-
derais e JEFs adjuntos podem designar e 
redesignar data para a realização de audi-
ências.

A norma considera os princípios da sim-
plicidade, informalidade, economia proces-
sual e celeridade, norteadores dos atos dos 
JEFs, conforme rege a Lei 10.259/2001 
c/c a Lei 9.099/1995; e o art.132, § 2º 
do Provimento/COGER 38/2009, do TRF1, 
no sentido de que “os atos não sujeitos a 
recurso poderão ser delegados, desde que 
haja prévia autorização judicial, por meio 
de ato formal do juízo (portaria ou ordem 
de serviço), que deverá especificá-los”.

A íntegra da Resolução Presi/Coger/Co-
jef 14 pode ser conferida na página do Tri-
bunal, em “Avisos”.

Fonte: TRF1

TRF1 confirma sentença da Subseção de 
Ilhéus e operadora de cartão de crédito não 
pode ser responsabilizada por erro de cliente

Quando o prejuízo ocorrido pelo uso de 
cartão de crédito decorre de culpa exclusi-
va do cliente, não cabe qualquer tipo de in-
denização pela operadora. Nesses termos 
decidiu, por unanimidade, a 6ª Turma do 
Tribunal Regional Federal da Primeira Re-
gião ao apreciar recurso contra sentença 
da Subseção Judiciária de Ilhéus que jul-
gou improcedente pedido de indenização 
contra a Caixa Econômica Federal.

Uma cliente da CEF alegou que pagou 
fatura do cartão de crédito, mas a institui-
ção bancária não considerou o pagamento. 
Por esse motivo, a titular não conseguia 
mais realizar compras no comércio por-
que o cartão estava bloqueado pelo banco 
administrador. Desse modo, a requerente 
pede indenização por danos morais.

A sentença da Vara de Ilhéus decidiu 
que não houve qualquer fato lesivo ocasio-

nado por defeito do serviço prestado pela 
Caixa Econômica que amparasse a preten-
são indenizatória da autora. Além disso, o 
juízo de primeiro grau considerou que os 
danos que foram causados com a negativa 
de crédito decorreram de culpa exclusiva 
da cliente, por não ter agido com a cautela 
necessária quando pagou a fatura, o que 
exclui a obrigação de a empresa pública 
lhe indenizar.

O relator, desembargador federal Kas-
sio Nunes Marques, concluiu: “A nature-
za principiológica contida nesse diploma 
visa conferir flexibilidade entre o caso 
concreto e a norma jurídica justamente 
para não comprometer a racionalidade do 
intérprete. Contudo, é necessário cons-
tar, na demanda, a comprovação não só 
da relação de consumo como também 
da conduta negligente do fornecedor que 

acarretou o dano alegado pelo consumi-
dor. Neste sentido, a parte autora não 
trouxe aos autos provas capazes para fun-
damentar meu convencimento a respeito 
de danos na esfera moral, em virtude de 
inexistência de vínculo prejudicial entre 
a conduta da Caixa e o dano suportado 
pelo apelante. Assim, em casos análogos, 
este Tribunal decidiu por meio das emen-
tas abaixo transcritas”.

O relator citou acórdãos do Tribunal (AC 
0041934-43.2005.4.01.3800/MG, AC 
0036078-93.2008.4.01.3800/MG, AC 
0030917-79.2010.4.01.3300/BA).

  Fonte: TRF1

Pesquisa do CJF em parceria com os 
TRFs sob o tema “Sempre pode melhorar... 
e sua opinião fará diferença” revelou que 
58% dos cidadãos estão satisfeitos com os 
serviços da Justiça Federal em todo o país, 
índice 3% superior à meta estipulada pelo 
Planejamento Estratégico.

O estudo realizado de 18/11/2013 a 
28/02/2014 visava a avaliar a qualidade 
de itens como atendimento, acessibilidade, 
telefonia, tempo de duração dos processos, 
transparência e segurança judicial. 

Quase oito mil pessoas participaram do 
levantamento. O resultado preliminar indi-
ca que todas as regiões receberam avalia-
ção geral positiva dos usuários. A 4ª Região 
foi a que obteve o melhor índice de satisfa-
ção: 71%. O segundo lugar ficou com a 5ª 
Região, com 66% de satisfação do público, 

Maioria dos cidadãos está satisfeita 
com serviços da Justiça Federal

seguida da 1ª (56%), da 3ª Região (55%) 
e da 2ª Região (50%).

Os TRFs foram os mais avaliados pela 
população, com 2.805 respondentes, sen-
do que 1.821 deles diziam respeito ao TRF 
da 1ª Região. Em seguida, ficaram as Se-
ções Judiciárias, as Varas Federais, os JEFs 
e as Turmas Recursais dos JEFs.

Dez serviços mais bem avaliados: am-
biente físico; localização; confiabilidade 
das informações; disponibilidade da página 
da internet; facilidade para utilização da 
consulta processual eletrônica; facilidade 
para navegar nas páginas eletrônicas e sis-
temas de internet; horário de funcionamen-
to para atendimento ao público; tempo de 
espera para ser aten--dido; sistema Push e 
disponibilidade de informações sobre servi-
ços oferecidos pelo órgão na internet.


