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TRF1 condena Caixa Econômica Federal
a pagar indenização a uma correntista 
por saques fraudulentos em sua conta

A 6ª Turma do TRF1 decidiu a favor 
de uma cliente da Caixa Econômica Fede-
ral que teve sua conta de poupança vio-
lada. Segundo a decisão: “Nos termos do 
art. 14 da Lei 8.078/90, o fornecedor de 
serviços responde, independentemente 
da existência de culpa, pela reparação 
dos danos morais causados aos consu-
midores por defeitos relativos à presta-
ção dos serviços, bem como por informa-
ções insuficientes ou inadequadas sobre 
sua fruição e riscos. Porém, o § 3.º, I 
e II, do mesmo artigo exime o fornece-
dor da responsabilidade aventada pelos 
serviços prestados, ao ser constatada a 
inexistência do alegado defeito (I) ou ve-
rificada a culpa exclusiva do consumidor 
ou de terceiros”.

O caso aconteceu na Bahia. A cliente 
sofreu seguidos saques fraudulentos, num 

total aproximado de R$15.600, causando-
-lhe profundo dissabor. A vítima comunicou 
o fato à agência bancária, pedindo provi-
dências no sentido de reparar os danos 
causados, não obtendo êxito na solução do 
impasse.

Ajuizada a ação na 6ª Vara desta Seção 
Judiciária, a autora pediu não só a devolu-
ção do valor devidamente corrigido como 
também o pagamento de danos morais. A 
sentença concedeu apenas a devolução do 
dinheiro corrigido, negando o pedido relati-
vo aos danos morais. A autora então recor-
reu ao TRF da 1ª Região.

A 6ª Turma considerou cabível a inde-
nização, visto que o cliente mantém com a 
instituição bancária uma relação de consu-
mo e por isso mesmo a CEF é responsável 
por eventuais danos causados a seus cor-

rentistas, desde que esses danos não ocor-
ram por culpa exclusiva dos clientes.

O relator, desembargador federal Kassio 
Nunes Marques, afirmou, em seu voto, fun-
dado em jurisprudência do STJ e do pró-
prio TRF1 que: “Assim, cabe à Caixa Eco-
nômica Federal, como agente responsável 
objetivamente pelo exercício e pelo risco 
de sua atividade, a indenização por danos 
morais decorrente de falha na prestação 
do serviço bancário”.

Vale ressaltar que o entendimento unâ-
nime da Turma tem sido no sentido de que 
a indenização por danos morais deve ter o 
objetivo de desestimular a prática de novas 
condutas semelhantes por parte da institui-
ção bancária, sem, contudo, ser excessiva, 
para que não se caracterize enriquecimento 
ilícito do lesado. (Fonte: TRF1)

Lençóis maranhenses pelo olhar 
do servidor Euvaldo Pinho

 O JFH reproduz as aventuras do mer-
gulhador, fotógrafo e servidor aposentado 
Euvaldo Pinho. Já trouxemos as histórias 
e fotografias de Euvaldo Pinho pelo Brasil, 
África, Ásia, Oceania, Europa, América do 
Sul e Caribe. Transcrevemos hoje o relato 
da viagem de Euvaldo Pinho aos Lençóis 
maranhenses. É sua 25ª aventura que pu-
blicamos.

LENÇÓIS MARANHENSES

“Um mar de areia branca pontilhado 
por lagoas, de água doce, azuis ou verdes. 
A obra de arte mutante da natureza mere-
ce ser contemplada por diversos ângulos, e 
por isso convido você a caminhar por entre 
dunas, mergulhar nas águas mornas e so-
brevoar essa rica paisagem maranhense.

O município de Barreirinhas, no 
norte do Maranhão, é o portão de 
entrada para o Parque Nacional dos 
Lençóis Maranhenses. É de lá que 
partem os principais passeios para 
o cenário paradisíaco formado pelas 
dunas. Dentro do parque é permiti-
do o tráfego de veículos 4x4 autori-
zados, acompanhados de guias ex-
perientes e credenciados. A mesma 
orientação vale para os que desejam 
fazer as trilhas a pé. 

O trabalho esculpido pela natu-
reza é majestoso nos Lençóis. Resul-
ta da harmonia entre o desenho que 
o vento escolhe para a areia branca 
e a gentileza da chuva ao formar la-
goas de água doce. As dunas che-
gam até os 40 metros de altura e 
exigem uma escalada dos turistas 
aventureiros. Recomendo que os 
passeios para a Lagoa Azul e para a 
Lagoa Bonita sejam feitos à tarde e 
alerto para o seguinte: o que por al-
guns instantes vai parecer sacrifício 
torna-se recompensa maior com a 
chegada do fim de tarde, iluminada 
pelo dourado do pôr do sol. 

O período de junho a setembro 
é a época ideal para exploração 
da paisagem, pois as lagoas estão 
completamente cheias e é quando 
se formam outras menores ao re-
dor das maiores. A área protegida 
pelo parque não tem infraestrutura 

adequada, o que exige que se leve água 
e comida para os passeios. Ainda assim, 
a consciência de proteção e preservação 
ao meio ambiente está presente e não há 
resíduos de lixo pelo caminho. 

Praias desertas e um rio de águas cal-
mas compõem o cenário. O passeio de bar-
co pelo rio Preguiças é maravilhoso e segue 
margeando mangues, buritizais e igarapés. 
Se me permitirem, indico para este roteiro 
paradas nas dunas e lagoas dos Pequenos 
Lençóis, no farol Mandacaru e em Atins na 
foz do rio. Dali, o banho na praia de Lençóis 
– com quase 70 quilômetros de extensão 
– é imperdível. A praia é praticamente de-
serta, e a beleza é inexplicável. 

O sobrevoo pelas dunas também é outra 
atração. Realizado em um monomotor e por 
pilotos experientes, requer um considerável 
nível de adrenalina dos mais aventureiros. 
Lá de cima a visão é grandiosa. A imensidão 
das dunas e das lagoas é uma outra versão 
do espetáculo visto em terra. Recordei-me 
da beleza de Mangue Seco na Bahia. 

Hospedagem em Lençóis não é proble-
ma. Sugiro que as reservas sejam feitas 
com antecedência. A gastronomia local 
é outro atrativo. Os restaurantes ao redor 
dos Lençóis Maranhenses oferecem como 
"carro-chefe" camarões sempre fresquíssi-
mos, e que ganham molhos de frutas típi-
cas, guarnecidos com angu ou com pirão 
feito com a farinha tradicional da região.”

Em julho de 2004, o JFH publicou 
as notícia que destacamos abaixo.

14/07/2004 – I Juizado Especial 
Federal Rodoviário na  Bahia chega à 
etapa final - Terá início hoje a soleni-
dade de instalação do Juizado Especial 
Federal Itinerante Rodoviário  de Feira 
de Santana. O presidente do TRF1, de-
sembargador federal Aloísio Palmeira 
Lima, presidirá o evento que contará 
com as presenças da juíza federal di-
retora do Foro Mônica Aguiar, do juiz 
federal substituto Durval Carneiro Neto, 
e autoridades federais e municipais.

Feira de Santana é a última cidade 
a ser atendida pelas carretas do JEF Iti-
nerante, que já percorreu dez cidades 
do interior baiano, levando a Justiça 
Federal ao povo carente. Foram com-
putados, até o momento, 13.134 aten-
dimentos, dos quais 7.321 resultaram 
em atermações.

JFHHÁ DEZ ANOS

Concurso para analista 
e técnico judiciário

O TRF1 abriu concurso para analista 
e técnico judiciário das Seções do Acre, 
Amapá, Bahia, Minas Gerais e Piauí. O edi-
tal prevê que o candidato pode ser nomea-
do para outra localidade se houver de vaga 
e manifestação de interesse.

As vagas são destinadas a candidatos 
com nível superior completo e ensino mé-
dio completo, dentro das especialidades:

• Analista Judiciário (nível superior) – 
Arquitetura, Biblioteconomia, Engenharia 
Civil, Medicina (Clínica Geral), Odontologia 
e Informática. • Técnico Judiciário (nível 
médio) – Informática. 

Inscrições até 14/7, no site www.con-
cursosfcc.com.br. 


