
Aniversariantes
Hoje: Daniel Souto Novaes (Jequié), 
Doralucia das Neves Santos (Paulo 
Afonso), Marilia Lima Nogueira (NU-
CJU), Walter Gomes Coelho Júnior 
(22ª Vara) e Ana Patrícia Miranda 
(Campo Formoso).
Amanhã: Milene Assis Alves (21ª 
Vara), Lideval Santos da Silva (NU-
ASG), Adriam Seara Brito (21ª Vara) 
e Uilton Santiago (19ª Vara).
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Cuidados importantes 
na compra virtual

Os sites que reúnem várias com-
panhias aéreas são uma boa ferra-
menta de pesquisa e disponibilizam 
muitas tarifas promocionais que não 
são encontradas no endereço da pró-
pria empresa. Mas não se iluda. Es-
ses portais funcionam como agências 
de viagem e cobram taxa de serviço, 
por isso nunca finalize uma compra 
sem antes verificar o preço direto da 
companhia. As taxas aeroportuárias 
também costumam ser informadas 
apenas no fim da compra, elevando 
o custo encontrado inicialmente.

Direitos Dos passageiros 

problemas com a bagagem - Ex-
travio, dano ou furto na bagagem dá 
direito ao passageiro, ainda na sala de 
desembarque, de procurar a empresa 
aérea e preencher o Registro de Irregu-
laridade de Bagagem.

Caso não consiga realizar o procedi-
mento em até sete dias após a entrega 
da bagagem, o passageiro deverá en-
viar um protesto escrito à companhia.

As malas só poderão permanecer 
extraviadas por, no máximo, 30 dias. 
Após esse prazo, a empresa deve inde-
nizar o usuário. Caso sejam localiza-
das, as bagagens devem ser enviadas 
ao endereço indicado pelo viajante.

É possível, também, declarar o va-
lor dos bens transportados ainda no 
check-in, por meio de um formulário, 
para que a companhia se responsabi-
lize pelos produtos após o pagamento 
de um seguro.

Overbooking - A venda de assentos 
além da capacidade do avião é uma 
prática adotada no mundo inteiro pelas 
companhias aéreas. Por vezes, passa-
geiros deixam de embarcar por conta 
da ação, que é proibida pela Anac.

Se o passageiro deixar de embarcar 
devido a overbooking, a multa é de R$ 
4 mil a R$ 10 mil por pessoa lesada. 
A companhia tem um prazo de 4 horas 
para reacomodar o viajante em outro 
voo, próprio ou de outra companhia.

Caso o passageiro se sinta prejudi-
cado, deve procurar a empresa aérea 
contratada para reivindicar os direitos. 
Se as tentativas de solução do proble-
ma pela empresa não apresentarem re-
sultado, o usuário poderá encaminhar a 
demanda à Anac, aos órgãos de defesa 
do consumidor e ao Poder Judiciário.

Leia nas próximas edições mais infor-
mações sobre direitos dos passageiros.

Souza Cruz vence
todas as ações

movidas por fumantes
O ano de 2012 fechou com um um 

aumento de decisões desfavoráveis às 
pretensões indenizatórias de ex-fuman-
tes. A informação é do site de notícias 
radar online.

Foram arquivadas 55 ações movidas 
por ex-viciados e seus familiares contra 
a Souza Cruz, um recorde na história da 
companhia.

Desde 1996, quando o primeiro pro-
cesso deste tipo foi julgado, 442 deci-
sões definitivas já foram dadas. Os ex-fu-
mantes perderam todas as disputas para 
a Souza Cruz.

Fonte: Consultor Jurídico

COMPRAS VIRTUAIS

Estão abertas até 24/02 as inscrições, 
gratuitas, para as palestras públicas da 
VI Jornada de Direito Civil – 10 anos de 
vigência do Código Civil, que serão reali-
zadas em 11 de março, no CJF. 

As inscrições podem ser efetuadas 
no site www.cjf.jus.br. O evento objetiva 
delinear posições interpretativas sobre o 
Código Civil de 2002, adequando-as às 

O Pro Social continua até 15 de feve-
reiro as inscrições para o auxílio material 
escolar referente ao ano de 2013. 

O auxílio é concedido aos servidores 
inscritos no Pro Social com dependentes 
matriculados em instituições de ensino 
público ou particular do 1º ao 9º ano do 
ensino fundamental.

O interessado deve preencher for-
mulário específico e entregar no Pro 
Social assinado pelo titular e acompa-
nhado dos documentos comprobatórios 
da matrícula de cada dependente com 
o nome do aluno, a série (que deve vir 
acompanhada da palavra ensino funda-
mental), o ano, carimbo e/ou identifica-
ção da escola.

Como os titulares cedidos, requisi-
tados, comissionados ou com lotação 

Inscrições para Auxílio Material Escolar/2013
estão abertas até 15 de fevereiro

provisória não podem receber auxílio 
semelhante ou ajuda financeira para 
aquisição de material escolar de qual-
quer outra fonte, tais servidores deve-

rão apresentar, anexa ao formulário de 
solicitação do auxílio material escolar 
declaração do órgão de origem compro-
vando não receberem benefício seme-
lhante naquele órgão.

Nos casos em que o dependente fa-
vorecido seja beneficiário de pensão 
alimentícia, o crédito será efetuado ao 
representante da pensão, portanto esta 
situação também deverá ser informada 
pelo titular no formulário de solicitação, 
assim como o nome do respectivo repre-
sentante da pensão.

Demais informações poderão ser ob-
tidas no Pro Social, pelos telefones (71)  
3617-2664/9133/2792.

Servidores aposentados podem 
acessar e-mail e contracheque 

por novo portal da Justiça Federal
Agora, pelo novo portal do TRF 1, servidores aposentados também poderão aces-

sar suas contas de e-mail e contracheques. Para chegar a esses conteúdos, basta 
abrir o site www.trf1.jus.br e selecionar a opção “Novo Portal” e clicar na opção 
“Servidor”, selecionar o menu “Serviços” e a opção “Contracheque” ou “e-mail”. O 
sistema solicitará que o servidor informe o código de usuário e a senha de acesso.

Confira nas imagens:

Abertas inscrições para palestras 
públicas da VI Jornada de Direito Civil 

inovações legislativas, doutrinárias e ju-
risprudenciais, a partir do debate entre 
especialistas e professores, e produzir 
novos enunciados.

As jornadas de Direito Civil reúnem os 
grandes nomes do Direito e promovem uma 
reflexão aprofundada sobre os temas pos-
tos em discussão, resultando na aprovação 
de enunciados que sintetizam a interpreta-
ção consensual de dispositivos do Código 
Civil. Por sua importância, os enunciados 
costumam ser fonte de referência dos prin-
cipais repositórios de jurisprudência e dou-
trina do País em matéria civil. 

Na edição 126 do 
Primeira Região na TV
 Seção Judiciária do Amapá promo-

ve Semana da Conciliação.  CNJ divul-
ga novas metas.  Servidores da Seção 
Judiciária de Minas Gerais realizam trei-
namento sobre Conciliação.  Conheça 
um pouco mais sobre o Memorial Mau-
ro Leite Soares, que guarda histórias e 
curiosidades do TRF 1. participe: primei-
raregiaonatv@trf1.jus.br.


