
JFH adere novamente 
ao Outubro Rosa

A partir desta edição e até o final de 
outubro o Justiça Federal Hoje estará, 
como no ano passado, colorido de rosa 
em homenagem ao movimento “Outubro 
Rosa”, de conscientização sobre o com-
bate e a prevenção do câncer de mama. 

a história do movimento

O movimento popular conhecido 
como Outubro Rosa é comemorado 
em todo o mundo. O nome remete 
à cor do laço que simboliza a luta 
contra o câncer de mama e estimu-
la a participação da população, em-
presas e entidades. Este movimento 
começou nos Estados Unidos, com 
ações referentes ao câncer de mama 
e mamografia em outubro. Posterior-
mente, com a aprovação do Congres-
so Americano, outubro se tornou o 
mês nacional (americano) de preven-
ção do câncer de mama.

O Outubro Rosa remonta à última 
década do século 20, quando o laço 
cor-de-rosa foi lançado pela Fundação 
Susan G. Komen for the Cure e dis-
tribuído aos participantes da primeira 
Corrida pela Cura, realizada em Nova 
York, em 1990 e, desde então, pro-
movida anualmente na cidade (www.
komen.org). 

Em 1997, entidades das cidades 
de Yuba e Lodi, nos Estados Uni-
dos, começaram efetivamente a co-
memorar e fomentar ações voltadas 
a prevenção do câncer de mama, 
denominando Outubro Rosa. Todas 
ações são até hoje direcionadas a 
conscientização da prevenção pelo 
diagnóstico precoce. Para sensibili-
zar a população,  as cidades se en-
feitavam com os laços rosas. Depois 
surgiram outras ações como corridas, 
desfile de modas com sobreviventes 
de câncer de mama etc. (www.pink-
october.org).

A iluminação em rosa de monu-
mentos, prédios públicos, pontes etc. 
surgiu posteriormente e foi uma forma 
prática para que o Outubro Rosa tives-
se uma expansão cada vez mais abran-
gente para a população e que pudesse 
ser replicada em qualquer lugar.

A popularidade do Outubro Rosa 
alcançou o mundo de forma bonita, 
elegante e feminina, motivando e 
unindo diversos povos em torno de 
tão nobre causa. Assim, a ilumina-
ção em rosa tornou-se uma leitura 
visual, compreendida em qualquer 
lugar no mundo.                   
            Fonte: www.amucc.com.br

Aniversariantes
Hoje: Daniela Bastos Pacheco (Ilhéus), 
Rovilson Fernandes Ribeiro (Vitória da 
Conquista) e Amanda Barreto Gomes 
(Barreiras). Amanhã: Daniela de Sou-
za Martins de Araújo (6ª Vara) e Car-
los Otávio Reis de Sousa (12ª Vara).

Parabéns!!!

Edição n. 3.941. Salvador – Bahia. Segunda-feira, 07/10/2013.
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. Diagramação e Impressão: SETEDI. Tiragem: 
24 exemplares. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Fax: (71) 3617-2711. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 2631 – 
CAB. CEP: 41213-970. Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

CNJ transfere feriado 
do Dia do Servidor 
para 31 de outubro

Foi publicada, no Diário de Justiça de 
3/10 a Portaria n. 49, que transfere para 
31 de outubro de 2013 as comemora-
ções relativas ao Dia do Servidor Público, 
celebrado no dia 28 de outubro.

Com isso, não haverá expediente no 
CNJ nos dias 31 de outubro e 1º de no-
vembro. Os dias 1º e 2 de novembro são 
feriado na Justiça Federal, inclusive nos 
Tribunais Superiores, por determinação do 
artigo 62 da Lei 5.010/1966, que dispõe 
sobre a organização da Justiça Federal.

Prazos processuais que tiverem iní-
cio ou que se completem nos dias 31 de 
outubro ou 1º de novembro ficam auto-
maticamente prorrogados para a segun-
da-feira, dia 4/11. A medida alinha-se à 
decisão já adotada pelo STF, pela Porta-
ria n. 270, de 1º de outubro de 2013.

Fonte:CnJ

TRF 1 prorroga 
recolhimento de custas 

processuais durante 
greve de bancários

O recolhimento de depósito prévio e 
de custas processuais devidas à União, 
em decorrência de ajuizamento de ação 
ou interposição de recurso no âmbito do 
TRF1, seções e subseções, será prorro-
gado para o terceiro dia útil subsequente 
ao término da greve dos bancários.

A decisão foi tomada, de forma con-
junta, pela Presidência e pela Corregedo-
ria Regional da 1ª Região por meio da 
Resolução Presi/Coger n. 1, assinada no 
dia 2 de outubro de 2013. 

A prorrogação alcança apenas os reco-
lhimentos devidos a partir da deflagração 
da greve e o recolhimento dos depósitos 
deverá ser comprovado até o quinto dia 
útil subseqüente ao da sua efetivação.

TRF1 autoriza desaposentação para obtenção 
de aposentadoria mais vantajosa

A 2ª Turma do TRF1 reformou, por 
unanimidade uma sentença da 21ª Vara 
Federal em Belo Horizonte, permitindo 
que um trabalhador aposentado possa 
renunciar ao benefício previdenciário 
para obter uma nova aposentadoria, fi-
nanceiramente mais vantajosa. 

O aposentado argumentou que, mes-
mo após se aposentar, continuou a exer-
cer suas atividades sob o Regime Geral de 
Previdência Social. Por isso, voltou a plei-
tear a desaposentação e o aproveitamento 
das contribuições recolhidas no período 
para a obtenção do novo benefício.

A relatora da ação no TRF, desembar-
gadora federal Neuza Alves, deu razão ao 

segurado. No voto, a magistrada citou o 
artigo 96 da Lei 8.213/91, que dispõe so-
bre os planos de benefícios da Previdência 
Social. Explicou que o dispositivo legal 
impede a utilização do mesmo tempo de 
serviço para obtenção de benefícios si-
multâneos em sistemas distintos, e não a 
renúncia a uma aposentadoria e a conces-
são de certidão de tempo de serviço para 
obtenção de aposentadoria estatutária.

Diante disso, e por considerar a apo-
sentadoria um direito patrimonial dispo-
nível, Neuza Alves entendeu ser legal a 
desaposentação para fins de aproveita-
mento de contribuição e concessão do 
novo benefício, seja no mesmo regime ou 

em regime diverso. “Isso não implica de-
volução dos valores percebidos durante 
o tempo em que [a primeira aposentado-
ria] foi usufruída, pois enquanto o segu-
rado esteve nesta condição fazia jus ao 
benefício”, pontuou baseada, também, 
em decisões anteriores do TRF e do STJ.

O termo inicial da nova aposentadoria 
deve ser fixado a partir da data do reque-
rimento administrativo ou, na falta deste, 
a partir da citação. Já a correção mone-
tária obedecerá ao disposto no Manual 
de Orientação de Procedimentos para 
Cálculos na Justiça Federal, acrescida do 
índice IPCA-E após a entrada em vigor da 
Lei n° 11.960/2009 e de juros de mora.

O CNJ aderiu ao Outubro Rosa, mo-
bilização mundial que busca chamar a 
atenção sobre a importância do diagnósti-
co precoce do câncer de mama. O portal 
do Conselho e suas páginas no Twitter e 
Facebook ficarão cor-de-rosa durante todo 
o mês, em adesão ao movimento. O obje-
tivo é conscientizar a população sobre a 

importância de prevenir esse 
mal que atinge milhares de 
mulheres em todo o mundo.

Segundo o Instituto Na-
cional de Câncer, o câncer 
da mama é o que mais aco-
mete as mulheres em todo o 
mundo. Em 2013, estima-se 
que 52.680 casos novos da 
doença sejam diagnosticados. 
A doença, até o final do ano, 

deve atingir 52 a cada 100 mil mulheres.

Durante o mês de outubro, diversas 
ações são promovidas em vários países 
promovendo o engajamento da socieda-
de, empresas e organizações públicas 
e privadas na prevenção da doença por 
meio do diagnóstico precoce. Uma das 
mais significativas é a iluminação de mo-
numentos, prédios públicos, pontes, tea-
tros e outras construções na cor rosa.

CNJ adere ao Outubro Rosa 
contra o câncer de mama

Começa hoje II Mutirão 
Multiconselhos 2013 
Acontecerá no período de 7 a 11/10 o 

II Mutirão Multiconselhos 2013 com 454 
processos pautados dos Conselhos de En-
fermagem, Medicina Veterinária, Contabi-
lidade, Administração, Engenharia e Arqui-
tetura, Corretores de Imóveis e Psicologia, 
conforme calendário: • 7/10 – Cons. Reg. 
de Medicina Veterinária; • 8/10 – Cons. 
Reg. de Administração; • 9/10 – Cons. 
Reg. de Enfermagem; • 10/10 – Cons. 
Reg. de Engenharia, Arquitetura e Agrono-
mia e Cons. Reg. de Psicologia; • 11/10 
– Cons. Reg. dos Corretores de Imóveis e 
Cons. Reg. de Contabilidade.

Em reunião no último dia 03/10, o 
Conselho Regional de Odontologia ma-
nifestou interesse em aderir ao próximo 
evento, o que resultará no número recor-
de de oito entidades participantes.

Esta será a terceira edição do evento, 
cuja média de acordos é de 82%, sob 
a coordenação da juíza federal substituta 
Ana Carolina Dias Lima Fernandes, coor-
denadora da Central de Conciliação. 

Em breve, teremos o maior mutirão 
da 1ª Região, como parte da Semana 
Nacional de Conciliação 2013, nos se-
guintes períodos: • 18 a 22/11 – Caixa 
Econômica Federal (Sistema Financeiro 
de Habitação); • 25 a 29/11 – III Mu-
tirão Multiconselhos 2013; • 06/12 – 
Semana Nacional de Conciliação, com 
várias matérias da Caixa Econômica Fe-
deral (FGTS/SFH/COMERCIAL).


