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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Ailton Brandão Neves (Jequié), 
Antonio Barreto Cruz Junior (NU-
CJU), Sueli de Souza Borges (NU-
CRE), Gustavo Mamede Santanna 
Xará (Guanambi) e Karlson Santos 
Souza (Eunápolis). Amanhã: Cristó-
vão José Cunha Pacheco (14ª Vara), 
Fernanda Almeida Couto Silva Lopes 
(7ª Vara), Kecia Jones Pamponet 
(13ª Vara), Laura Ondina Urbano de 
Sousa Darze (22ª Vara) e Antônio 
José Serra (Delta).

Parabéns!!!

Começou nesta terça-feira, 26/11, e 
segue até amanhã, 29/11, a já tradicio-
nal Feira de Ação Social da Justiça Fede-
ral. O evento que ocorre todos os anos no 
foyer do Fórum Teixeira de Freitas, desta 
vez traz diversas entidades beneficentes 
expondo diversos produtos artesanais.

A cada compra no valor de R$15,00 
(quinze reais) o comprador receberá um 
cupom, que deverá ser preenchido e co-
locado na urna solidária para concorrer 
a uma cesta de produtos artesanais doa-
dos pelos expositores. O sorteio ocorrerá 

Promoção Solidária 
na Feira de Ação Social

na sexta-feira, às 15h, quando termina-
rá a Feira.

As entidades expositoras deste ano 
são Associação Resgate; Centro Comuni-
tário da Pituba, Creche Grão de Mostar-
da, Creche Minha Casa, Coperativa Flor 
da Mata, Grupo Meninas Arteiras, Gru-
po Harmonia da Arte, CASP, Grupo Bela 
Dona Fuxicaria, Coopcultura,  Associação 
Artesãos de Lauro de Freitas, As Déboras 
– Artesãs Cajazeiras X, Empreendimento 
Criação e Cia, Associação dos Artesãos 
da Bahia e Caps – Grupo de Artesãos. 

Servidor dá exemplo 
de prevenção ao 

câncer de próstata
O servidor da SEVIT Paulo Márcio 

Rodrigues é um homem previdente. 
Atento à sua saúde, mas como grande 
parte dos homens, com arraigado pre-
conceito quanto ao exame necessário 
para a detecção precoce do câncer de 
próstata, Paulo pede que o JFH divul-
gue a existência de uma das poucas 
urologistas mulheres em Salvador. Foi 
essa descoberta que fez com que nos-
so agente de segurança deixasse de 
lado o medo que atinge inúmeros ho-
mens e se submetesse ao exame que 
pode salvar muitas vidas.

Atendendo ao pedido do colega e 
cientes da necessidade do exame, pro-
curamos a doutora Fernanda Pimen-
tel, urologista, formada pela UFBA 
e que atende atualmente na Clínica 
Márcio Marcos, na Avenida Tancredo 
Neves.  O texto abaixo nos foi enviado 
e é de autoria da Dra. Fernanda.

“Ao assistir às reportagens divulga-
das neste mês, dei-me conta de que 
os homens não estão morrendo tanto 
pelo câncer de próstata, estão mor-
rendo por preconceito e ignorância.  

O câncer de próstata é o segundo 
câncer mais prevalente em homens. 
Responsável por mais de 10 mil óbitos 
por ano no Brasil. Na sua fase inicial 
ele não costuma apresentar sintomas 
-  sendo este o grande complicador do 
seu tratamento precoce. 

Os homens, por preconceito ou por 
questão cultural, só costumam bus-
car um médico quando sentem dor ou 
desconforto. Essa atitude adia a de-
tecção de uma doença que, se fosse 
diagnosticada e tratada no início, po-
deria chegar a 90% de cura.

Para o rastreamento do câncer de 
próstata indica-se consulta inicial 
aos 45 anos e o exame anual de to-
que retal e PSA a partir dos 50 anos. 
Em 2009, apenas 32% dos homens 
brasileiros declararam já ter feito o 
exame. 

Por isso afirmo que não é o câncer 
de próstata o grande vilão e o respon-
sável por tantas mortes. Os homens 
precisam desmistificar o exame de to-
que. Um exame clinico, indolor, feito 
pelo urologista em consultório. 

Vencer preconceitos é o gran-
de desafio.  Cuide-se, consulte seu 
urologista”.

TRF1 reforma sentença da Subseção de 
Paulo Afonso e deficiente em situação 
de miserabilidade terá amparo social

Benefício de prestação continuada é 
direito de portador de deficiência e de 
idoso, com 65 anos ou mais, que com-
prove não ter meios de prover a própria 
manutenção nem de tê-la provida por 
sua família. Esse foi o entendimento 
da 2ª Turma do TRF1 ao analisar ape-
lação contra sentença, do juiz de pri-
meiro grau, que julgou improcedente o 
pedido, o qual buscava obter benefício 
assistencial à parte autora, portadora 
de deficiência física e com renda fami-
liar no limite estabelecido por lei.

Em primeira instância, na Subse-
ção Judiciária de Paulo Afonso, o pe-
dido foi negado e a autora recorreu ao 
TRF1, sustentando preencher os requisi-
tos legais para a obtenção do benefício. 
O relator, juiz federal convocado Cleber-
son José Rocha, afirmou que o artigo 
203, V, da Constituição Federal e a Lei 
8.742/93, no art. 20, prevêem a pres-
tação de assistência social a portador de 
deficiência física ou a idoso, desde que 
seja constatado não ter ele meios para 
prover sua subsistência nem de tê-la pro-
vida por sua família. Há presunção legal 
de que a família com renda mensal per 
capita inferior a ¼ do salário-mínimo não 
seja capaz de promover de forma digna 
a manutenção de membro familiar idoso 
ou portador de deficiência física.

O relator citou jurisprudência esclare-
cendo que “assim como o benefício as-
sistencial pago a um integrante da famí-
lia não deve ser considerado para fins de 
renda per capita, nos termos do parágra-
fo único do art. 34 da Lei 10.741/2003, 
os benefícios previdenciários de até um 
salário-mínimo, pagos a pessoa maior de 
65 anos, não deverão ser considerados. 
Igual sorte, ao meu sentir, deve ser dada 
ao benefício de aposentadoria por inva-
lidez, de até um salário-mínimo, pago a 
pessoa de qualquer idade”.

Nesse ponto, o magistrado re-
feria-se à renda do genitor da ape-
lante, que não tem obrigação de 
pagar-lhe alimentos, pois percebe 
benefício por idade rural no valor de 
um salário mínimo e constituiu outro 
núcleo familiar, não tendo capacida-
de financeira de prover alimentos à 
requerente.

Por fim, o magistrado disse que 
“trata-se de pessoa interditada em 
razão de patologia mental e, confor-
me perícia judicial, com distúrbio 
desde o nascimento. A prescrição 

quinquenal não corre contra os abso-
lutamente incapazes (art. 198, I do CC 
2002 e art. 103, parágrafo único da Lei 
8.213/91). Benefício devido desde a 
data do requerimento administrativo”.

Com essas considerações, o relator 
deu parcial provimento ao recurso da 
autora para julgar parcialmente proce-
dente o pedido e condenar a autarquia 
previdenciária ao pagamento de bene-
fício assistencial. Determinou ainda a 
imediata implantação do benefício.

Árvores Solidárias
Que tal presentear uma criança e dei-

xá-la mais feliz neste Natal? 

As Árvores Solidárias já estão ins-
taladas no foyer do Fórum Teixeira de 
Freitas e no Prédio dos JEFs e lá elas 
permanecerão até o dia 9/12. Servido-
res e magistrados podem escolher anji-
nhos com nomes das crianças que de-
sejam presentear e tornar o Natal delas 
ainda mais feliz e especial. 

Os presentes devem ser entregues  
no escritório da ASSERJUF até o dia 10 
de dezembro. A distribuição será no dia 
11/12 no prédio dos JEFs e no dia 12/12 
no Fórum Teixeira de Freitas.


