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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Acácio Luiz Almeida Santos 
Junior (Itabuna), Luciana Pinheiro 
Dos Santos e Uilton de Lima Xavier 
(ambos da SECAD). Amanhã: Fábio 
Valois Ferreira (Juazeiro).

 Parabéns!!!

Periódicos
da Biblioteca

Os periódicos abaixo se encontram 
disponíveis na biblioteca deste fórum. 
A leitura pode ser solicitada por meio 
dos ramais n. 2606 e 2795.

Revista de Direito Administrativo 
n. 263 (Maio/Ago2013). Sumário: • 
Litigância e socie-
dade – Lawrence 
Friedman; • A evo-
lução da proteção 
do equilíbrio eco-
nômico-financeiro 
nas concessões de 
serviços públicos 
e nas PPPS – Ale-
xandre Aragão; • 
Inquérito civil e 
compromisso de 
ajustamento de conduta – José Maria 
Tesheiner e Sabrina Pezzi; • Leituras 
sobre o atual quadro das agências re-
guladoras no Brasil. Algumas experiên-
cias internacionais comparativas para 
o exame da sustentabilidade brasilei-
ra indicada pela Constituição Federal 
– Sarah Maria Linhares de Araújo e 
Edson Luciani de Oliveira; • Serviços 
sociais autônomos – Floriano de Aze-
vedo Marques Neto e Carlos Eduardo 
Bergamini Cunha; • A judicialização 
da política: teorias, condições e o caso 
brasileiro – Rodrigo Brandão; • Des-
confiança institucionalizada, democra-
cia monitorada e instituições superio-
res de controle no Brasil – Marianna 
Montebello Willeman; • A supremacia 
do interesse público na jurisprudência 
do Supremo tribunal Federal durante 
a República Velha – José Guilherme 
Giacomuzzi.

Revista Síntese de Estudos Cri-
minais n. 52 
(Jan-Mar/2014) 
Sumário: • A di-
ferenciação interna 
do subsistema ju-
rídico-penal: histó-
ria, organizações e 
trajetórias – Bruno 
Amaral Machado; 
• “Escola positiva” 
e a construção da 
identidade cientí-
fica de João Vieira 
de Araújo (1884-1889) – Ricardo San-
tag; • “Eu vigilante”: (re)discutindo a 
cultura punitiva contemporânea a partir 
das redes sociais – Gustavo Noronha de 
Ávila e Marcelo Buttelli Ramos; • Efici-
ência, garantias e justiça no processo 
penal – Miguel Wedy; • Crimes de co-
larinho branco, seletividade sistêmica e 
modelo sancionatório à luz da análise 
econômica do Direito Penal – Guilher-
me Gouvêa de Figueiredo; • Violência 
urbana e teoria ecológica do crime: 
contribuições para a compreensão do 
fenômeno criminal da cidade de Ma-
ceió – Cristiano Araújo Luzes e Hugo 
Leonardo Rodrigues Santos.

Desaposentação é realidade 
para quem aciona à Justiça

Apesar de o STF não ter julgado o 
processo que discute a desaposentação 
na sessão do dia 14/7, como estava pro-
gramado, as discussões judiciais sobre a 
matéria até agora têm sido favoráveis ao 
contribuintes. Tirando os casos que não 
são analisados porque a a matéria será 
votada pelo STF, muitos tribunais têm 
concedido a troca de aposentadoria. 

De acordo com advogados que atuam 
na área previdenciária, o ideal para mi-
nimizar a judicialização da questão seria 
a regulamentação de quem se aposenta 
e continua trabalhando. No entanto, não 
existe nada em tramitação no Congresso. 

Além da judicialização para conseguir 
o benefício uma das questões que envol-
vem o tema é a devolução dos valores 
recebidos do INSS. Para o governo, a 
mudança para aumentar o benefício irá 

causar um rombo nos cofres públicos em 
custos estimados de R$ 50 bilhões. 

O Superior Tribunal de Justiça já se 
posicionou à favor da desaposentação 
sem devolução dos valores recebidos. 
Para os ministros da primeira Seção do 
STJ, a renúncia à aposentadoria, para 
fins de concessão de novo benefício, seja 
no mesmo regime ou em regime diverso, 
não implica o ressarcimento dos valores 
percebidos. Ficou firmado que a pessoa 
que se aposentou proporcionalmente e 
continuou trabalhando e contribuindo 
para a Previdência pode, mais tarde, 
desistir do benefício e pedir a aposenta-
doria integral, sem prejuízo dos valores 
recebidos no período. Esse direito dos 
aposentados nunca foi aceito pelo INSS, 
que considera impossível a renúncia ao 
benefício e nega todos os pedidos na via 
administrativa. 

"Os benefícios previdenciários são 
direitos patrimoniais disponíveis e, por-
tanto, suscetíveis de desistência pelos 
seus titulares, dispensando-se a devolu-
ção dos valores recebidos da aposenta-
doria a que o segurado deseja renunciar 
para a concessão de novo e posterior ju-
bilamento", assinalou o relator do caso, 
ministro Herman Benjamin. 

O caso na pauta do STF não tem 
repercussão geral e a decisão não va-
lerá para todos os outros processos em 
andamento na Justiça, mas servirá de 
base para saber o que e como os mi-
nistros pensam a respeitam do assunto. 
Há outro processo de desaposentação 
aguardando julgamento no STF que já 
foi declarada a repercussão geral, mas 
este ainda não tem data para entrar em 
votação. 

Fonte: DCI

Humor e memes fazem órgãos 
públicos 'bombar' na internet

Para comunicar a seus mais de 820 
mil seguidores no Facebook que seria pos-
sível cancelar serviços de telefonia sem 
ligar para call centers, o Conselho Nacio-
nal de Justiça publicou um post em que 
se lia: "Adeus, Judite". A piada rendeu 10 
mil curtidas e 30 mil compartilhamentos. 
Judite é a operadora de telemarketing a 
quem o ator e humorista Fábio Porchat 
pede para cancelar sua linha de telefone 
em um dos primeiros episódios do Porta 

dos Fundos, produtora de vídeos de hu-
mor mais famosa da web brasileira. 

Foi com posts desse tipo que o CNJ 
levou sua página para o primeiro lu-
gar no ranking das instituição públicas 
brasileiras com maior engajamento no 
Facebook. Em nível mundial, o CNJ só 
perde para a página das Forças de De-
fesa de Israel, por conta do conflito na 
região. O engajamento é medido pelo 
número de curtidas, compartilhamentos 
e comentários. 

O case do Conselho Nacional de Jus-
tiça ilustra o esforço que instituições 
públicas têm feito para se aproximar da 
sociedade nos últimos anos. Criada em 
2012, a página do CNJ no Facebook 
aproveita elementos da cultura da inter-
net em seus posts. "Nos primeiros me-
ses, fizemos o arroz com feijão", conta 
o coordenador de comunicação institu-
cional do CNJ, Tarso Rocha. Depois de 
alguns testes, a instituição optou por 
adicionar humor nos posts. 

A importância de se estar presente em 
redes sociais ficou mais evidente no setor 
público nos últimos dois anos. A maior 
parte das instituições públicas mais atu-
antes no mundo digital, no entanto, não 
terceiriza as atividades para agências de 
publicidade. São equipes internas e en-
xutas que dão conta do recado. A página 
do STJ no Facebook - a 8ª com maior 
engajamento no mundo entre instituições 
públicas - é feita por duas pessoas. 

Murilo Pinto, responsável pelo STJ 
nas redes sociais, diz que a instituição 
foi uma das primeiras a usar a linguagem 
dos "memes" (frases curtas sobrepostas 
a imagens). Antes de chegar a essa fór-
mula foram feitos vários testes. "Houve 

um momento em que perdemos a mão 
no humor e vimos que, apesar do vasto 
alcance, a informação não ia junto." 

Posts engraçados não faltam na pá-
gina da Prefeitura de Curitiba no Face-
book. Para informar que microchips iam 
ser distribuídos gratuitamente a animais 
adotados, em julho, a instituição postou 
uma foto de um cachorro com olhos ar-
regalados sob o texto "De graça? Valeu, 
Prefs". Os usuários apelidaram a prefei-
tura de 'prefs'. 

Até a página Notícias do Senado em-
barcou na onda do humor. A instituição 
aproveitou a imagem de Batman dando 
um tapa em Robin (meme frequente nas 
redes) para mostrar que era mentira a no-
tícia de que tinha aprovado uma "bolsa-
-prostituição". O post foi criticado por fazer 
apologia à violência. O diretor da agência 
Senado, Marco Reis, diz que a ideia surtiu 
efeito. O boato deixou de circular. 

Lançar mão de humor é sempre um 
risco, especialmente para instituições 
públicas, dizem especialistas em marke-
ting. "Uma coisa é simplificar a mensa-
gem; outra é criar uma intimidade que 
não existe", diz Marcelo Pontes, chefe do 
departamento de marketing da ESPM. O 
desafio é acertar o tom e criar, de fato, 
um diálogo com a sociedade.

Fonte: O Estado de São Paulo


