
Aniversariantes
Hoje: Catia Maria Alves Borges (15ª 
Vara), Marcos Augusto Pessoa Ribeiro 
(Biblioteca), Diana Sampaio de Car-
valho (Alagoinhas), Matheus Ferreira 
Porto da Conceição (8ª Vara), Vander-
lei de Jesus Santos Junior (12ª Vara), 
Sandra Cardoso Figueiredo (CS Gestão 
& Serviço) e Juliana Arruda Monteiro 
(CEF). Amanhã: Claudia Oliveira da 
Costa Tourinho Scarpa, Juíza federal 
diretora do Foro, Glaucia Viviane de 
Oliveira Moura (Eunapólis), Cleliene 
Alves dos Santos (Conciliação), Mar-
cos Roberto Moura de Almeida Júnior 
(Turma Recursal) e Ivanio Carvalho da 
Costa (VIPAC).

Parabéns!
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Não é responsabilidade da CEF falha do 
cliente na guarda do cartão e senha

A instituição bancária não 
pode responder pelos preju-
ízos causados por saques 
supostamente indevidos re-
alizados por terceiros e oca-
sionados por erro do próprio 
correntista na guarda e na vi-
gilância de seu cartão e sua 
respectiva senha. Com esse 
entendimento, a 6ª Turma do 
Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (TRF1) negou pro-
vimento à apelação interpos-
ta por um correntista e man-
teve a sentença que julgou 
improcedente o pedido que 
pretendia a condenação da 
Caixa Econômica Federal (CEF) ao paga-
mento de reparação pelos danos materiais 
e morais em razão de saque indevido em 
sua conta poupança. 

Em suas alegações recursais, o cor-
rentista sustentou que foram realizados 

saques em sua conta poupança por ter-
ceira pessoa, de forma desautorizada e 
sem qualquer identificação. O relator 
do caso, desembargador federal Kassio 
Nunes Marques, esclareceu que os fun-
damentos adotados pelo magistrado de 
primeiro grau foram corretos, pois na 
análise dos autos foi verificado que a in-
vestigação administrativa concluiu pela 
ausência de fraude nas operações con-
testadas pelo correntista. 

EXPEDIENTE: Coordenação-Geral: juíza federal 
Cláudia da Costa Tourinho Scarpa, diretora do Foro 
da Seção Judiciária da Bahia. Redação, fotos, dis-
tribuição, diagramação, revisão e impressão: 
Setor de Comunicação Social. Encarregada: Rita 
Miranda. Apoio: Rodrigo Sarmento Silva dos San-
tos. Estagiária de jornalismo: Joyce Melo Matos. 
Tiragem: 25 exemplares. Telefones: (71) 3617-
2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Guima-
rães, 2799 – CAB. CEP: 41213-000. Site: portal.
trf1.jus.br/sjba  E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Natal dos Terceirizados
A Comissão de Ação Social solicita 

aos magistrados e servidores desta Seção 
Judiciária a colaboração no valor mínimo 
de R$30,00 (trinta reais), para prepara-
ção da costumeira confraternização dos 
nossos dedicados colaboradores tercei-
rizados. Os valores arrecadados deverão 
ser entregues na Seção de Biblioteca até 
o dia 1º de dezembro de 2017.

Consta dos autos que 
os saques feitos na conta 
poupança do autor foram 
realizados em caixas eletrô-
nicos nos quais a operação 
somente é efetivada através 
de cartão magnético e senha 
pessoal. “Não há qualquer 
indicativo de que a CEF te-
nha descuidado das normas 
de segurança ou da existên-
cia de violação de sistema, 
e ainda que a instituição 
financeira tenha o dever de 
prestar assistência aos cor-
rentistas e clientes, não há 
como responsabilizar a CEF 

por saques feitos com cartão mediante 
o uso de senha pessoal e intransferível”, 
afirmou o relator. Ainda de acordo com o 
magistrado, apesar da incidência no caso 
das normas do Código de Defesa do Con-
sumidor, “não restou demonstrado qual-
quer ato ilícito por parte da CEF”. 

O Colegiado, acompanhando o voto 
do relator, negou provimento à apelação.

Fonte: TRF1

CJF recebe trabalhos
para a “Série Monografias 
2018” até 8 de dezembro

O Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF) 
está recebendo, até 8 de dezembro deste 
ano, trabalhos acadêmicos para a “Série 
Monografias 2018”. O edital de chamada 
para seleção de publicações foi lançado 
no último dia 10 de outubro. Os interes-
sados devem enviar teses ou dissertações 
obrigatoriamente inéditas.

A “Série Monografias” é uma coleção 
editada pelo CEJ, com versão impressa 
e eletrônica divulgada no portal do CJF, 
com acesso livre e gratuito. A coletânea 
tem o objetivo de oferecer um espaço de 
publicação para profissionais do Direito 
e acadêmicos divulgarem suas disserta-
ções de mestrado e teses de doutorado 
sobre temas relevantes para a Justiça Fe-
deral, em especial, ou para o Judiciário, 
em geral, com vistas a estimular o estudo 
e a produção intelectual.

O Conselho Editorial do Centro de 
Estudos Judiciários selecionará de duas 
a quatro teses ou dissertações para se-
rem publicadas. Para a seleção, será uti-
lizado o sistema de avaliação cega, no 
qual os autores permanecem anônimos. 
Serão levados em consideração os cri-
térios relativos ao tema, sua relevância, 
abrangência (em oposição a temas espe-
cíficos), atualidade e contribuição para a 
jurisdição da JF.

Os trabalhos deverão ser enviados ao 
CEJ, impreterivelmente, até as 23h59 de 
8 de dezembro de 2017, por meio do e-
-mail editoracao@cjf.jus.br, com a espe-
cificação no campo “assunto”: Submis-
são Série Monografias do CEJ – 2018, 
e contendo, no corpo da mensagem, da-
dos completos do autor (telefone, e-mail 
e endereço postal) e um breve currículo 
com as principais e atuais funções e car-
gos exercidos.

O resultado da seleção e o cronogra-
ma de publicação das monografias serão 
divulgados até o dia 2 de março de 2018, 
no site do Conselho da Justiça Federal.

Fonte: CJF

Cardápio do restaurante 
para terça-feira

Restaurante Gradin Grill (Sede): Ca-
marão na Moranga, Quiabada, Bife à 
Cavalo, Crepe de Ricota com Espinafre, 
Espaguete na Manteiga, Frango Xadrez, 
Batata Gratinada com Camarão. Obs.: 
Sujeito a pequenas alterações.

Restaurante Pupo (JEFs e TRs): Rou-
pa Velha, Frango ao Molho Pardo, Frango 
Grelhado, Peixe Frito, Feijoada Carioca, 
Rocambole de Ricota e Espinafre, Sufle 
de Legumes, Torta de Alho Poró.


