
Aniversariantes
Hoje: Milene Assis Alves (21ª Vara), Li-
deval Santos da Silva (NUASG), Adriam 
Seara Brito (21ª Vara) e Uilton Santiago 
(19ª Vara).Amanhã: Juciel dos Reis Fer-
reira (Feira de Santana), Rosilene Reis 
Bittencourt Brault (16ª Vara), Gilmar 
Pereira de Almeida (Paulo Afonso), Lu-
cas Guimarães Coelho (10ª Vara) e Pau-
lo Whesley Santos Tenório (1ª Turma 
Recursal). Domingo: Adriana Pinho Jo-
azeiro (17ª Vara), Diogo de Sousa Lima 
(Vitória da Conquista), Doris Fernandes 
(NUCRE), Márcia Leal Lara (Turma Re-
cursal), Aélio de Lyrio Ribeiro Júnior 
(Eunápolis), Flavio Miranda Resende 
(Guanambi), Edmilson Lima da Silva 
Júnior (Vitória da Conquista).
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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE
Subseção de Jequié

com expediente 
suspenso

A Portaria  PRESI/08 de 24/1/2013 
suspende o expediente na Subseção de 
Jequié de 23 a 25/01/2013, sem pre-
juízo da apreciação das medidas que 
evitem perecimento de direitos. Os con-
tatos com a Vara de Jequié podem ser 
feitos por meio dos telefones da diretora 
da Secretaria, Maria de Fátima Martins 
(73)9981-6140 e  (73)8123-7832.

Cuidados importantes 
na compra virtual

Pesquisar é a regra número um para 
pagar menos nas passagens. As com-
panhias aéreas têm usado não apenas 
seus sites, mas principalmente as redes 
sociais para divulgar promoções “relâm-
pago”. Fique de olho nelas nos finais de 
semana e Atenção para promoções que 
dão desconto apenas em um trecho do 
voo. Dependendo do percurso, vale mais 
a pena comprar uma passagem normal 
em outro dia do que as em oferta. Leia 
todo o regulamento para não ser pego 
de surpresa: normalmente há um tem-
po mínimo de permanência no destino e 
não é possível a troca de voo ou data. As 
letras miúdas fazem a diferença.

Direitos Dos passageiros 

Hospedagem - Hotéis são obrigados 
a acomodar o viajante na categoria de 
quarto que foi reservada. Caso contrário, 
o estabelecimento deve pagar a diferen-
ça de preço ou devolver o valor integral 
se ele quiser procurar outro local para se 
hospedar.

O hotel pode cobrar multa por desis-
tência, que deve ser expressa em con-
trato. Geralmente, é cobrado um percen-
tual sobre o valor da reserva. É legal a 
cobrança de diária extra caso o horário 
de saída seja desrespeitado. 

O hotel também deve ressarcir qual-
quer item roubado ou furtado do hóspe-
de, já que tem a obrigação de fornecer 
segurança ao cliente.

pacotes turísticos - Caso a empresa 
cancele o pacote, tem a obrigação de 
devolver o valor pago ou oferecer cré-
ditos para viagens futuras. Se o pacote 
não incluir um serviço que foi divulgado, 
o cliente tem direito de negociar o reem-
bolso ou recorrer à Justiça para reaver 
até o valor. A agência deve informar os 
documentos necessários para a viagem. 
Caso o cliente tenha problemas porque 
não foi instruído, pode pedir reembolso.

COMPRAS VIRTUAIS

CNJ alerta população sobre tentativa de 
golpe com o nome do Conselho 

O CNJ alerta a população para tenta-
tivas de golpe que usam o nome do órgão 
e levaram à prisão, pela Polícia Federal, 
de sete pessoas no dia 22/1, na Operação 
Bloqueio. A investigação resultou de pedi-
do do próprio CNJ, que encaminhou à PF 
relatos dessas tentativas de golpe.

Desde 2010 a Ouvidoria do CNJ rece-
beu 116 relatos de cidadãos que receberam 
cobranças de valores entre R$ 9 mil e R$ 
87 mil por estelionatários, com a promes-
sa de acelerar processos judiciais ou obter 
acordos que favorecessem os autores. 

De acordo com o conselheiro Wellington 
Cabral Saraiva, ouvidor do CNJ, nenhum 

juiz ou servidor do Poder Judiciário pode 
cobrar valores a título pessoal para o an-
damento de processos ou a celebração de 
acordo. Segundo ele, “é dever do próprio 
Judiciário levar adiante os processos ini-
ciados pelos cidadãos. Se houver neces-
sidade de pagar custas, elas devem ser 
recolhidas em guias oficiais, nos estabele-
cimentos bancários. Toda cobrança inde-
vida feita a um cidadão deve ser comuni-
cada ao Ministério Público, à polícia ou ao 
próprio CNJ.”

O CNJ não cobra dinheiro de cidadãos 
em hipótese alguma, muito menos a título 
de cobrir custas judiciais. Sob esse pretex-
to, estelionatários se passaram por servido-
res do CNJ para ludibriar as vítimas.

O Conselho esclarece que suas decisões 
são proferidas em âmbito administrativo e 
não judicial e que não faz contatos telefô-
nicos com quem tem demandas na Justiça 
de qualquer natureza nem cobra valores. 
Por meio do endereço eletrônico www.cnj.
jus.br é possível entrar em contato com a 
Ouvidoria do CNJ para o esclarecimento de 
dúvidas e envio de denúncias e sugestões.

Após as prisões, a investigação poli-
cial será concluída e enviada ao Ministério 
Público Federal, para que os responsáveis 
sejam processados e condenados por um 
juiz criminal. As penas do estelionato, nes-
se caso, vão de um ano e quatro meses a 
seis anos e oito meses de reclusão, além 
de multa.

Para TRF 1 condições precárias
de trabalho não se confundem 

com trabalho escravo
A 4ª Turma do TRF1 confirmou sen-

tença que absolveu um fazendeiro, acu-
sado pelo MPF de manter em proprie-
dade rural do Tocantins, trabalhadores 
em condição análoga à de escravos.

Segundo a denúncia, 28 pessoas 
foram contratadas temporariamente 
para serviços como roçagem e apli-
cação de veneno. Os empregados es-
tavam há três meses sem receber pa-
gamento e os salários eram pagos por 
meio de compras em supermercados. 

Eles recebiam apenas almoço e faziam a 
refeição sentados em troncos de árvores e a 
água para beber era poluída. O alojamento 
era um barraco úmido e alagado no período 
das chuvas, e sem banheiros. As carteira de 
trabalho nunca haviam sido assinadas.

O juiz de 1º grau entendeu que não 
houve violação à lei e absolveu o fazendei-
ro. Na 4ª Turma, o desembargador I´talo 
Mendes manteve a absolvição.

“As situações descritas na denúncia, 
apesar de não configurarem a situação 
ideal para o trabalho rural, também não 

podem ser consideradas como trabalho es-
cravo”, disse o relator. 

Segundo ele, para a configuração des-
te tipo de delito, previsto no art. 203 do 
Código Penal, exige-se o emprego de vio-
lência ou fraude, “circunstâncias que não 
restaram comprovadas nos autos. Não se 
verificando a total sujeição da vítima ao 
poder do dominador, o que não ocorreu no 
presente caso, inclusive com a supressão 
da liberdade, não resta configurado o cri-
me de redução a condição análoga à de 
escravo”, disse o magistrado, citando juris-
prudência do STF. 

O revisor Olindo Menezes seguiu a mes-
ma linha do relator e acrescentou que “os 
fatos descritos na denúncia constituem o 
retrato da realidade social do Brasil, até 
mesmo em capitais. (...) Quem conhece 
ou tem alguma aproximação com o meio 
rural, sobretudo em determinadas regiões 
do país, sabe das extremas dificuldades 
por que passam os empregadores e os tra-
balhadores, que vivem sujeitos a toda ad-
versidade (...) Não se resolvem problemas 
sociais com o direito penal “.

A decisão da 4.ª Turma foi unânime.

Juiz federal mais jovem 
do Brasil tem 25 anos
Pedro Felipe de Oliveira Santos é o juiz 

federal mais jovem do Brasil. Aos 25 anos, 
ele foi aprovado em 1º lugar no concurso 
do TRF 1 que oferecia 29 vagas e teve 8,3 
mil inscritos.

Ele nasceu em Teresina e é filho único 
de pais servidores públicos. Numa típica 
família de classe média, sua história não 
é de superação da fome, como de tantos 
outros brasileiros. Porém, sua curta experi-
ência de vida não deixa de ser relevante.

Ele foi aprovado em concursos como de 
técnico do MPU, TSE e TRF 1, procurador 
do Estado de Alagoas, defensor público do 
Piauí e defensor público da União.

Em entrevista à Folha Dirigida, ele de-
clarou: “O candidato jamais se sentirá 
integralmente preparado. O conteúdo é 
vasto. Estuda-se Constitucional, esque-
cem-se alguns detalhes de Administrativo; 
volta-se para Administrativo, esquecem-se 
outros temas essenciais de Direito Penal, 
e assim por diante. Nunca me senti 100% 
em nenhuma prova. Não tenho dúvidas de 
que isso seria humanamente impossível. 
[...] a meta não é gabaritar a prova, mas 
simplesmente alcançar um conhecimento 
geral das disciplinas e obter uma boa soma 
de pontos, que garanta a aprovação. Não 
devemos ter medo de ‘dar a cara a tapa’. É 
preciso perder o receio da reprovação, de 
ser zoado pelos colegas, de decepcionar os 
familiares ou a si”.

Fonte: www.fatonotorio.com.br
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