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Aniversariantes
Hoje: Águido Miranda Barreto (NU-
CJU), Alex Barbosa Caldeira (22ª 
Vara), Tereza Cristina Lustosa de Oli-
veira (5ª Vara), Jeiel Vaz Macedo (Ita-
buna) e Thais Dantas Lins (Itabuna).
Amanhã: Joaldo Silva Oliveira (Vitória da 
Conquista), Antonio de Jesus Groba (17ª 
Vara), Simone Areas Alves (SECAD), Luis 
Eduardo Espinheira (Barreiras), Romário 
Santana Viana (18ª Vara), Manoel Pin-
to Rodrigues Neto (NUCJU) e Marinalva 
Pereira (CS Gestão e Serviço). 

Parabéns!!!
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TRF1 mantém sentença da Subseção 
de Ilhéus que condenou servidor 

dos Correios por peculato
Por unanimidade, a 3ª Turma do TRF da 

1ª Região confirmou sentença da Subseção 
Judiciária de Ilhéus que condenou um fun-
cionário da Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos a quatro anos de reclusão, em 
regime aberto, pelo crime de peculato (art. 
312, do Código Penal). A Corte reduziu, 
entretanto, a pena de multa de 25 dias-
-multa para 20 dias-multa, à razão de um 
trigésimo do salário mínimo vigente à épo-
ca dos fatos.

A denúncia contra o funcionário foi 
apresentada pelo Ministério Público Fe-
deral. Nela consta que o réu, na condição 
de Chefe e Encarregado da Tesouraria da 
Agência dos Correios de Barra do Choça, 
teria se apropriado de valores e bens de 
propriedade da empresa pública. A condu-

ta delitiva teria ocorrido de março a setem-
bro de 1996.

O Juízo de 1º grau condenou o funcio-
nário a quatro anos de reclusão a ser cum-
prida no regime aberto e ao pagamento de 
25 dias-multa. A pena privativa de liber-
dade foi substituída por duas restritivas 
de direito. O réu apelou ao TRF1 pedindo 
a reforma do julgado sob o argumento de 
que “não foi o responsável pelas irregu-
laridades citadas, mas sim o Coordenador 
e o Chefe da Região Operacional de Vi-
tória da Conquista, que foram demitidos 
em 1996”. Sustenta também, o recorrente, 
entre outras alegações, que lhe foi propos-
to assumir o uso ilegal do dinheiro público 
somente no dia 10/09/1996, um dia após 
a passagem da agência para outro servidor.

A Turma rejeitou as alegações trazidas 
pelo apelante. Em seu voto, o relator, de-
sembargador federal Mário César Ribeiro, 
destacou que ficou devidamente demons-
trada a existência de irregularidades na 
Agência de Barra do Choça, onde o recor-
rente era o único funcionário e responsável 
pela Chefia e Tesouraria.

“Diante desse contexto, verifica-se que 
a condenação merece ser mantida. Por isso 
que as provas produzidas tanto no proces-
so administrativo de sindicância quanto na 
Tomada de Contas Especial do Tribunal de 
Contas da União são corroboradas pelos 
depoimentos testemunhais, prestados em 
Juízo, sob o crivo do contraditório e da am-
pla defesa”, afirmou o magistrado.

O desembargador fez uma ressalva ape-
nas com relação à pena de multa, reduzin-
do-a para 20 dias-multa à razão de um tri-
gésimo do salário mínimo à época dos fatos.

Fonte: TRF1

Ferramentas que 
facilitam a divisão 

de arquivos grandes
Você sabia que existem várias ferra-

mentas simples, disponíveis livremente 
na internet, para fragmentação de arqui-
vos do tipo PDF? 

São muito úteis, por exemplo, para 
dividir arquivos PDFs grandes em partes 
menores para possibilitar o envio pelo e-
-Proc ou a inserção de documentos no 
SEI. 

A Justiça Federal de Santa Catarina 
disponibiliza uma em seu site, no ende-
reço https://www.jfsc.jus.br/ferramen-
taspdf/fragmentar.do. 

Permite dividir página a página, por 
partes iguais, por páginas e por intervalo 
de páginas. Ao executar a ferramenta é 
gerado um arquivo compactado, com o 
produto final desejado.

infovia

Lanche, telefonema, milhas, diárias. Ao 
escolher viajar pelos ares, o cidadão bra-
sileiro tem a seu favor algumas prerroga-
tivas que o protegem em casos de altera-
ção, atraso, interrupção ou cancelamento 
do voo contratado. Uma cartilha do CNJ 
fornece explicações simples e detalhadas 
sobre os direitos do passageiro. 

Problemas relacionados aos direitos dos 
consumidores de companhias aéreas po-
dem ser resolvidos nos juizados especiais 
de alguns aeroportos. Atrasos de voos, 
overbooking e extravio de bagagem são al-
gumas das situações mais comuns levadas 
a esses juizados. 

Entre os direitos dos passageiros, está 
o direito à comunicação, desde a primeira 
hora da ocorrência de um atraso no voo. A 
comunicação pode ser pela internet ou pelo 
telefone. A partir de duas horas de atraso, 
a companhia aérea deve proporcionar aos 
passageiros alimentação adequada propor-
cional ao tempo de espera até o embarque 
(voucher, lanche, bebidas, etc.). 

Quando o atraso supera quatro horas, 
é possível requerer acomodação em local 
adequado (espaço interno do aeroporto ou 
ambiente externo em condições satisfatórias 
para aguardar reacomodação) ou hospeda-
gem e transporte ao local da acomodação. 

O atendimento no Juizado Especial é 
gratuito e tem por objetivo solucionar ques-
tões que envolvam valores de até 20 salá-
rios mínimos, sem a necessidade de advo-
gado. Cada juizado possui uma equipe de 
funcionários e conciliadores sob a coorde-
nação de um juiz, que tentará solucionar os 
conflitos por meio de um acordo amigável 
entre os viajantes e as companhias aéreas 
ou órgãos do governo.

Você conhece os direitos 
de quem viaja de avião?

Se não houver conciliação, o processo é 
encaminhado ao Juizado Especial Cível da 
comarca de residência do passageiro para 
prosseguimento e julgamento. 

O consumidor pode primeiramente 
reivindicar seus direitos à empresa aérea 
afinal, com a compra da passagem aérea, 
fica estabelecido entre a empresa e o cida-
dão um contrato de transporte. Também é 
possível registrar uma reclamação na Anac, 
que pode aplicar sanção administrativa à 
empresa, caso haja descumprimento das 
normas da aviação civil.

Para reivindicar indenizações por danos 
morais ou materiais, o consumidor deve 
consultar os órgãos de defesa do consu-
midor ou se dirigir aos juizados especiais 
cíveis. Nestes casos, é importante guardar 
o comprovante do cartão de embarque, os 
comprovantes dos gastos como alimenta-
ção, transporte, hospedagem e comunica-
ção ou documentos relacionados à atividade 
profissional que seria cumprida no destino.

Dois novos servidores são empossados

Dois novos servidores tomaram posse 
na nossa Seccional nos dias 30/1 e  2/2. 

A analista judiciária Simone Nojiecoski 
(foto acima) é paranaense e veio direta-
mente da prefeitura de Curitiba para a Se-
ção Judiciária da Bahia. Ela foi lotada na 
Turma Recursal. 

Já o engenheiro civil Vinícius Gama 
Costa (foto abaixo) é baiano e há dois anos 
é formado pela UFBA. É o primeiro profis-
sional da área a ter um cargo na Seção Ju-
diciária da Bahia através de concurso. 

Ele traz a bagagem de 
atuar na fiscalização e execu-
ção de obras no Ceará, Ala-
goas, Sergipe e Pernambuco.

O juiz federal Pedro Bra-
ga Filho, diretor do Foro, 
em exercício, parabenizou 
os novos servidores pela 
aprovação no concurso e 
salientou que ambos não 
poderiam ter vindo em hora 
mais oportuna, já que há 
uma carência de servido-
res para dar conta de tan-
tos processos e, devido às 

obras em andamento atualmente, tam-
bém há grande necessidade de profissio-
nais da área de engenharia.

O magistrado desejou também sucesso 
nas novas atividades e afirmou que o novo 
trabalho iria gerar uma grande mudança 
na vida de ambos já que aqui descobrirão 
novas formas de organização do serviço 
público, tendo uma grande oportunidade 
de aprendizado, uma vez que a Justiça 
Federal é reconhecida por seu histórico de 
trabalho com qualidade.

Tanto Simone quanto 
Vinícius externaram sua 
grata surpresa com a calo-
rosa receptividade recebida 
dos colegas. Ambos dis-
seram estar muito felizes 
em saber que serão úteis. 
Simone deseja aprender 
muito na Justiça Federal, já 
que pretende se dedicar ao 
concurso da magistratura.
Vinícius afirmou que irá se 
emprenhar para atender às 
expectativas.


