
Aniversariantes  
Hoje: Carolyne Pereira (23ª Vara), Lara 
Castro (Turma Recursal), Marcelo Vic-
tor Dourado (NUCJU) e Nina Malheiros 
(14ª Vara). Amanhã: Dr. Fábio Roque 
da Silva Araújo, juiz federal substituto 
da 20ª Vara, Emilia Bulhões Fagundes 
(10ª Vara), Mauro Guilherme Roque 
Reis dos Santos (NUCJU), Luiz Carlos 
do Santo Barreto (Barreiras) e Roqueli-
na Santana (Delta).
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Edição n. 3.904. Salvador – Bahia. Quinta-feira, 15/08/2013.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz Federal 
Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, Diretor do Foro 
da Seção Judiciária do Estado da Bahia. Supervisão, 
redação, revisão, fotos e distribuição: SECOS. Dia-
gramação e Impressão: SETEDI. Tiragem: 25 exem-
plares. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Fax: 
(71) 3617-2711. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 
2.799 – CAB. CEP: 41213-970. Site: www.jfba.jus.br. 
E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Juiz federal de Vitória da Conquista 
acompanha Divaldo Franco em palestras

O juiz federal João Batista de Castro 
Júnior, da 1ª Vara da Subseção Judiciária 
de Vitória da Conquista, juntamente com 
a sua esposa, Marcela Araújo de Castro, e 
o filho do casal, o pequeno João Manoel, 
conduziram,  pelo segundo ano consecu-
tivo, o médium e orador espírita Divaldo 
Pereira Franco às cidades de Paramirim, 
Bom Jesus da Lapa e Guanambi. 

Programa do CNJ permite 22 mil 
reconhecimentos de paternidade 

Criado em 2010, o Programa Pai 
Presente, da Corregedoria Nacional de 
Justiça, já permitiu que mais de 22 mil 
homens reconhecessem, mesmo que de 
forma tardia, a paternidade de seus fi-
lhos. Organizado em parceria com os tri-
bunais de Justiça de diversos estados, o 
programa estimula os pais a assumir a 
responsabilidade por suas crianças.

O CJF aprovou mudanças no anexo II 
da Resolução n. 4/2008, que regulamen-
ta a coparticipação de magistrados e ser-
vidores no custeio do auxílio pré-escolar. 
O percentual de colaboração será de 1% 
a 5%, conforme faixa salarial, com efeitos 
financeiros retroativos a janeiro de 2013.

CJF reduz coparticipação de 
magistrados e servidores no custeio 

do auxílio pré-escolar
Segundo o processo, de relatoria do 

presidente do CJF, ministro Felix Fischer, 
a Secretaria de Planejamento, Orçamen-
to e Finanças do Conselho informou que 
há disponibilidade orçamentária para 
atender à alteração.

Fonte: Primeira Região Hoje

Cinco anos da coluna Leitura Obrigatória
Cinco anos atrás, em julho de 2008, 

o JFH inaugurava a coluna Leitura Obri-
gatória. Nesse tempo, divulgamos 34 
obras de grandes autores. 

Machado de Assis apareceu por aqui 
com três livros: Dom Casmurro, O Alienis-
ta e Memórias Póstumas de Brás Cubas. 

Três vezes também ocuparam a coluna 
o prêmio Nobel português José Saramago 
com Ensaio Sobre a Lucidez, Todos os No-
mes e Ensaio Sobre a Cegueira e o tcheco 
Milan Kundera: A Brincadeira, A Insustentável Leveza do Ser e A Imortalidade. 

O baiano João Ubaldo Ribeiro recebeu duas indicações com as obras: Viva o 
Povo Brasileiro e Sargento Getúlio, o mesmo número de vezes do seu conterrâneo 
Jorge Amado com: Capitães de Areia e Tenda dos Milagres. 

Duas também foram as obras dos brasileiros Clarice Lispector (A Hora da Es-
trela e A Paixão Segundo GH); Graciliano Ramos (Memórias do Cárcere e Vidas 
Secas) e Guimarães Rosa (Grande Sertão: Veredas e Sagarana), além do prêmio 
Nobel colombiano Gabriel Garcia Márquez, com O Amor Nos Tempos do Cólera e 
Cem Anos de Solidão).

Além deles, também dedicamos espaço para Carlos Drummond de Andrade, 
com A Rosa do Povo; Rubem Fonseca, com Agosto; Euclides da Cunha, com Os 
Sertões; Érico Veríssimo, com O Tempo e o Vento; Eça de Queiroz, com O Primo 
Basílio; e Hermann Melville, com Moby Dick.

E não esquecemos os também obrigatórios: Os Miseráveis, de Victor Hugo; O 
Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald; Dom Quixote, de Miguel de Cervantes; O Ver-
melho e o Negro, de Stendhal; O Processo, de Franz Kafka; O Apanhador no Campo 
de Centeio, de J.D.Salinger; e Memórias de Adriano, de Marguerite Youcenar. 

Ler é o melhor exercício para a mente e uma experiência única. Alguns leem por 
prazer e outros, para obter uma cultura mais ampliada ou para relaxar. Ler não é 
só associar conjuntos de palavras, mas, sobretudo, associar conjuntos de emoções 
e sentimentos, desenvolvendo competências linguísticas, vocabulário, criatividade 
e capacidade de interpretação. 

Obrigatória

Leitura

Nas três cidades, Divaldo Franco profe-
riu diferentes palestras sobre a Nova Era. 
Em Guanambi, onde finalizou seu périplo, 
no dia 11 de agosto, Dia dos Pais, dis-
cursou para mais de 500 pessoas no au-
ditório do Centro Territorial de Educação 
Profissional do Sertão Produtivo - CETEP. 

Na sua ilustrada fala de uma hora e 
meia, o tribuno focalizou, a partir da ida-
de média, o paralelismo entre ciência e 
religião, que chegam ao Século XXI com 
várias convergências que ajudam a enten-
der o homem e seus renovados desafios, 
além de ensejar inegáveis facilidades de 
movimentação e contato. Mas salientou 
que os massivos produtos tecnológicos 
da ciência também têm acentuado o iso-
lamento do indivíduo e as dificuldades de 

interconvivência social, especificamente 
familiar, gerando preocupantes subpro-
dutos que são devolvidos na forma de 
novos problemas sobre os quais a mes-
ma ciência, especialmente a medicina e 
a psicologia, é chamada a se debruçar, 
debatendo-se muitas vezes na árdua ta-
refa de pô-los em equação. 

Ao final, o juiz federal João Batista de 
Castro Júnior elogiou a extraordinária vi-
talidade de Divaldo Franco, atualmente 
com 86 anos de idade,  e renovou o con-
vite, prontamente aceito, para que  retor-
ne àquela região no próximo ano. 

Na ocasião, também agradeceu a dis-
ponibilidade do Comandante Edmundo 
Lima, piloto e proprietário da aeronave, 
pela valiosa e desinteressada cooperação 
em favor da jornada de pregação evangé-
lica do médium.

Em três anos, foram emitidas 
228 mil notificações, com a ins-
tauração de 28 mil processos para 
reconhecimento de paternidade e a 
organização de três mil exames de 
DNA. No total, o Programa Pai Pre-
sente promoveu 22,8 mil audiên-
cias, para garantir registro paterno 
de crianças e jovens que não con-
tam com tal informação na certidão 
de nascimento.

No caso das mães e de filhos 
maiores de 18 anos, basta indicar o 
nome do possível pai no cartório. O 

mesmo vale para homens que, tardiamen-
te, querem reconhecer a paternidade de al-
guma criança. A medida incentivou juízes 
a aumentar esforços na busca dos pais de 
crianças que não foram registradas. 


