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Aniversariantes  
Hoje: Dra. Cynthia de Araújo Lima Lo-
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nhã: Hugo Jobim Trindade (Guanambi). 
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TRF1 confirma sentença da Subseção 
de Itabuna que condenou 
CEF a indenizar mutuários

A 5ª Turma do TRF1 manteve a con-
denação da Caixa Econômica Federal ao 
pagamento de R$ 4,5 mil, a título de 
danos morais, a mutuários. A instituição 
financeira teria, por descuido, deixado de 
observar a correta descrição de imóvel 
financiado, em face de seu equivocado 
registro no cartório de imóveis.

Em razão da falha, os mutuários en-
traram com ação na Justiça Federal, ob-
jetivando reparação por danos morais 
e materiais. O caso foi analisado, em 
primeira instância, pela Vara Federal 
da Subseção Judiciária de Itabuna que 
julgou parcialmente procedente o pedi-
do, “para condenar a ré a pagar à par-
te autora indenização no importe de R$ 
4.500,00 a título de danos morais”.

A CEF, então, recorreu ao TRF1 con-
tra a sentença, argumentando que não 
teria cometido qualquer ilícito a justi-
ficar a reparação pretendida, uma vez 
que “a retificação dos dados atinentes 
ao registro de imóvel é de responsabi-
lidade única e exclusiva dos mutuários, 
não havendo como se exigir conduta di-
versa do mutuante”. 

Afirmou a empresa pública que todas 
as obrigações contratuais e pré-contratu-
ais foram estritamente cumpridas, sendo 
que a obrigação reclamada pelos autores 
da ação competia somente a eles. Dessa 
forma, pleiteia a reforma da sentença.

Os desembargadores federais da 5ª 
Turma rejeitaram os argumentos apre-

sentados pela instituição financeira. “No 
caso em questão não há que se falar em 
responsabilidade exclusiva dos mutuá-
rios pelo conteúdo do registro imobiliá-
rio na medida em que a CEF também 
conferiu a documentação e realizou vis-
toria no imóvel por ocasião da assinatura 
do contrato de mútuo”, diz a decisão.

Ainda de acordo com o Colegiado, 
em virtude da conduta culposa da CEF, 
é devida ao mutuário a indenização re-
querida. “No caso dos presentes autos, 

considerando o tempo que os autores 
aguardaram a regularização do registro 
imobiliário, o grau de culpa da ré, bem 
como a possibilidade de insucesso da 
venda do imóvel e o prejuízo pelo senti-
mento de constrangimento causado aos 
autores, afigura-se razoável a fixação de 
indenização pelos danos morais em R$ 
4.500,00”, finaliza.

O juiz federal convocado Carlos Edu-
ardo Castro Martins foi o relator do caso.

Fonte: TRF1

CJF seleciona servidor 
para ministrar curso
O CJF está selecionando servidor da 

Justiça Federal para ministrar curso so-
bre leis orçamentárias aplicadas às obras 
públicas. Os candidatos devem ter gra-
duação de nível superior completa, expe-
riência docente e profissional na área. 

Para se inscrever, é necessário enviar, 
até 8/9, o currículo para o e-mail capa-
citacao@cjf.jus.br. A seleção será atra-
vés de pontos obtidos com os Critérios 
de Avaliação de Instrutoria, previstos no 
edital disponível no site do CJF. 

O selecionado receberá Gratificação 
por Encargo de Curso ou Concurso, con-
forme a Resolução 294/2014, do CJF. 

Presidência da República corta 
orçamento do Judiciário para 2015
A Presidência excluiu da proposta orçamentária do Poder Judiciário a previsão de 

recursos para o projeto salarial dos servidores, o PL 6613/2009, que se encontra na 
Comissão de Finanças da Câmara. A intromissão no conteúdo do orçamento de outro 
poder ocorre a 13 dias da solenidade de posse do ministro Ricardo Lewandowski na 
Presidência do Supremo Tribunal Federal. 

A notícia foi mal recebida pelos servidores. Em Brasília, o Comando Nacional de 
Greve repudiou a decisão e apontou a continuidade e ampliação da paralisação e 
convocou a semana nacional da indignação para o período de 1º a 5 de setembro. O 
Comando de Greve também aprovou indicativo de realização de um ato público em 
Brasília no dia 10 de setembro, data da posse do ministro Lewandowski. 

Não se sabe qual será a reação de Lewandowski que até hoje não recebeu os 
representantes sindicais da categoria formalmente para ouvir as reivindicações. O 
que se presume é que a notícia deve gerar mais insatisfação entre os servidores nos 
tribunais, cujos salários acumulam perdas desde 2006. Sentimentos que, ao que 
parece, também se manifestam entre os juízes, nada satisfeitos com o recente veto da 
Presidência, sob o argumento de falta de previsão orçamentária, a uma gratificação 
para magistrados por acumulo de funções aprovada no Congresso Nacional.

Fonte: Jus Brasil

REEMBOLSO
O Pro Social tem procedimentos 

médicos e odontológicos que são re-
embolsáveis pelo Programa. Para ter 
acesso às tabelas acesse: http://por-
tal.trf1.jus.br/portaltrf1/servidor/aco-
es-e-programas/pro-social/pro-social/
assistencia-indireta/tabelas .

Os beneficiários devem ficar aten-
tos a:  • Documentação adequada e 
completa no ato da solicitação;• O 
prazo que é de 180 dias a partir da 
data da emissão da nota fiscal ou re-
cibo; • Preenchimento adequado do 
formulário de solicitação de reembol-
so com a assinatura do beneficiário 
titular no campo específico.

Para dúvidas sobre reembolsos 
de despesas com médicos, ligue para 
3617-2762 ou 3617-2700 (Laira e Cé-
lio). Para dúvidas sobre despesas com 
odontólogos, ligue para  3617.9224 
(Rosane, Amauri e Tatiane).


