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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Felipe Bouzada Flores Viana, juiz federal subs-
tituto da Subseção de Guanambi, Bartira Duarte (19ª 
Vara), Vanessa Coutinho (NUCRE), Davi Perez Ramos 
(Eunápolis), Jairo Lima (7ª Vara), Rika Luanda Moreno 
Freitas (18ª Vara), Telli Britto Rebouças (20ª Vara) e 
Thaise Bulcão (13ª Vara). 
Amanhã:  Paulo Sérgio Silva (17ª Vara), Franciane Su-
liano Xavier Brandão (NUCJU) e Gabriela Santos de 
Jesus (20ª Vara).

Parabéns!!!

Vice da PGR defende 
a criação de TRFs

A vice-procuradora-geral da Repú-
blica, Deborah Duprat, que na semana 
passada exercia interinamente o cargo 
de procuradora-geral, defendeu a pro-
mulgação da PEC que criou os quatro 
novos Tribunais Regionais Federais pelo 
Congresso Nacional com sedes nas cida-
des de Salvador-BA, Belo Horizonte-MG, 
Manaus-AM e Curitiba-PR.

Indagada por jornalistas se concorda-
va com a emenda, Deborah Duprat disse: 
"Eu concordo. Eu já disse isso publica-
mente. Eu acho que a criação dos TRFs 
é um desdobramento da interiorização 
da Justiça Federal. Não há vício de ini-
ciativa”, afirmou pouco antes de partici-
par de uma sessão do Supremo.

Deborah Duprat discorda do argumen-
to de contrários à criação, segundo o qual 
a proposta de emenda teria de ter partido 
obrigatoriamente do Judiciário. "O poder 
de iniciativa do Judiciário é com relação 
a leis, não à emenda constitucional."

Questionada se o procurador-geral da 
República Roberto Gurgel, vai contestar a 
emenda, ela respondeu: “Se depender de 
mim, não. Mas eu não sei qual a posição 
do doutor Gurgel. Eu não vejo qualquer 
inconstitucionalidade nessas PECs.” 

Ao ser perguntada sobre o custo dos 
tribunais, a procuradora afirmou: “Esta 
é outra questão.  Não é uma questão 
constitucional. Estou falando apenas 
sobre a questão constitucional, que é a 
que me cabe.”
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 Informação sobre a UNIMED
O Pro Social informa que, em vista da extinção do Pla-

no de Saúde UNIMED SALVADOR, caso os beneficiários 
necessitem de autorizações para procedimentos médicos, 
devem se dirigir à Sede Central Nacional da Unimed, a 
qual atende ao nosso Plano UNIMED NORTE/ NORDESTE, 
a fim de solicitar o envio da autorização.

A Central Nacional da UNIMED em Salvador está lo-
calizada na Av. Professor Magalhães Neto, 1856, Edf. TK 
TOWER, próximo à loja Tok Stok - SAC 08009420400

Para mais esclarecimentos os telefones do Pro Social 
são 3617-9134, 3617-9255 e 3617-2700.

TRF1 mantém decisão da 17ª Vara 
para carteiro acusado de violar 

correspondências responder 
a processo em liberdade

A 3ª Turma do TRF da 1ª Região jul-
gou recurso do Ministério Público Federal 
que objetivava a prisão preventiva de um 
carteiro acusado de violação de corres-
pondência e peculato. Segundo o MPF, 
o carteiro desviava correspondências que 
continham cartões de banco e as repas-
sava a terceiros que abriam estas corres-
pondências, desbloqueavam e habilita-
vam os cartões para compras e saques, 
fraudando os titulares.

A 17ª Vara concedeu liberdade pro-
visória aos acusados independentemen-
te de fiança, o MPF recorreu pedindo a 
prisão preventiva ou fiança de R$ 5 mil, 
conforme o Código de Processo Penal, 
além do afastamento do carteiro das 
suas funções.

O relator, desembargador federal 
Cândido Ribeiro, explicou que a prisão 

preventiva constitui medida de exceção 
e somente se justifica se objetivamente 
demonstrada a ocorrência das circuns-
tâncias legais que a autorizam, sendo 
regra o acusado defender-se em liberda-
de, tendo em vista a presunção de ino-
cência como garantia constitucional.

“Para considerar-se necessária a se-
gregação cautelar, sob o argumento da 
necessidade de se assegurar a aplicação 
da lei penal, é necessário que haja, nos 
autos, elementos que demonstrem que o 
denunciado busca furtar-se da aplicação 
da lei, que planeja fugir, e que há real 
possibilidade da fuga. No que se refere à 
garantia da ordem pública, justifica-se a 
prisão preventiva na hipótese de existirem 
indícios de que o acusado, em liberdade, 
tornará a delinquir”, disse o magistrado.

Como os autos indicam que o acusa-
do tem domicílio e não tem antecedentes 
criminais, o relator entendeu que ele pode 
responder ao processo em liberdade, pois 
não causará embaraços ao processo.

No entanto, Cândido Ribeiro atendeu 
ao MPF apenas para aplicar a medida 
cautelar de suspensão do exercício da 
função pública ao carteiro.

A decisão foi unânime.

Um voo atrasado, uma mala extra-
viada durante uma conexão ou um pas-
sageiro que tenta embarcar sem docu-
mento são alguns problemas que viram 
ações judiciais diariamente. Evitar a 
judicialização de conflitos semelhantes 
por meio da conciliação é o objetivo do 
curso que o Conselho Nacional de Jus-
tiça junto com a Secretaria de Reforma 
do Judiciário, do Ministério da Justiça, 
promoveram, em Brasília, com prepos-
tos de companhias aéreas que atuam 
nos juizados especiais dos aeroportos 
brasileiros.

"Nós precisamos auxiliar os nossos 
grandes usuários que têm estrutura ge-
rencial a utilizar melhor o ambiente da 
conciliação, não apenas para ter um ín-
dice de acordo mais elevado, mas tam-
bém para que a empresa possa fideli-
zar seus clientes", afirmou o conselheiro 
Neves Amorim, coordenador nacional do 
Movimento pela Conciliação. 

O juiz André Gomma, membro do 
Comitê Gestor do Movimento pela Con-
ciliação, explicou técnicas de concilia-
ção a uma turma de 45 funcionários 
de empresas aéreas, que debateram as 
dificuldades vividas no dia-a-dia de um 
aeroporto.

Na visão dos aeroviários, a maior 
parte dos conflitos decorre de um des-
conhecimento dos direitos que os pas-
sageiros têm e do número crescente de 

CNJ propõe conciliação 
para evitar judicialização 

contratos de transporte aéreo celebrados 
nos últimos anos. O corpo docente, tam-
bém formado pelos professores da Enam 
Simone de Almeida Ribeiro Bastos e Jú-
lio César Rodrigues de Melo, apresentou 
a conciliação como forma de economi-
zar recursos humanos e materiais para 
o Poder Judiciário, mas também como o 
melhor meio de se resolver os conflitos 
para as partes em litígio.

A capacitação começou a ocorrer cer-
ca de um mês antes do início da Copa 
das Confederações 2013, que será se-
diada nas cidades de Fortaleza, Recife, 
Salvador, Brasília, Belo Horizonte e Rio 
de Janeiro. 

Até hoje apenas os aeroportos das 
últimas três cidades possuem juizados 
especiais, mas a expectativa é que sejam 
instalados os juizados dos aeroportos de 
Fortaleza, Salvador e Recife até a primei-
ra semana de junho. 

Também participaram da capacitação 
os prepostos das companhias que ope-
ram nos aeroportos de São Paulo, que, 
apesar de não sediar o evento, é um dos 
principais pontos de entrada de estran-
geiros no País. 


