
Espaço Psi Bahia tem cursos de férias

Aniversariantes
Hoje: Luciano Souza de Jesus (Jequié), 
Juan Felipe Silva Barbosa (15ª Vara), 
Wedson de Jesus Oliveira (Ilhéus) e 
Gilvana Santos (ASSERJUF). Ama-
nhã: Luiz Quaresma de Mello Neto, 
diretor do NUCRE, Fernando Antônio 
Souza Peleteiro (Feira de Santana), 
Selma dos Santos Velame (1ª Vara) 
e Paula Carolina Dias Ferreira (Vitória 
da Conquista).
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Em janeiro de 2003, o JFH publi-
cou a notícia que destacamos abaixo.

08/01/2003 – Dr. Evandro Reimão 
dos Reis é o novo diretor do Foro  

A sessão de transmissão do car-
go de diretor do Foro ocorreu ontem, 
no Auditório Ministro Dias Trindade, 
quando o juiz federal Saulo José Ca-
sali Bahia transmitiu o cargo ao juiz 
federal Evandro Reimão dos Reis. A 
solenidade marcou a abertura dos 
trabalhos judiciários e administrativos 
do ano de 2003. 

Em seu discurso de posse, o Dr. 
Evandro ressaltou a importância da 
dedicação, lealdade e urbanidade 
dos servidores da área administrati-
va no exercício de suas funções. Aos 
magistrados, solicitou compreensão 
e colaboração, considerando que o 
bom funcionamento da área fim está 
relacionado a diversas ações da área 
administrativa.

O juiz federal Saulo Casali reuniu-
se, ainda ontem, com o diretor da Se-
cretaria Administrativa e com os dire-
tores de Núcleo, quando fizeram uma 
avaliação da gestão. Na oportunidade, 
os diretores realizaram uma homena-
gem ao magistrado. Após a posse, Dr. 
Saulo Casali fez questão de reunir os 
servidores da área administrativa, pre-
sentes à solenidade, para uma foto.
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CNJ promoveu diversas campanhas 
de cidadania em 2012

Em 2012, o Conselho Nacional de 
Justiça promoveu, em parcerias com ór-
gãos do Executivo e do Judiciário, cam-
panhas como a aplicação da Lei Maria 
da Penha no âmbito dos tribunais; o re-
conhecimento da paternidade voluntária; 
o fortalecimento da conciliação no Judi-
ciário e a de valorização da vida, todas 
voltadas para o cidadão.

Em parceria com o Conselho Nacio-
nal do Ministério Público, a campanha 
“Conte até 10” recebeu o apoio de lu-
tadores profissionais como os campeões 
mundiais Anderson Silva e Júnior Ciga-
no; além de judocas campeões olímpicos 
para divulgar a mensagem de não violên-
cia em situações confronto. Nas redes so-
ciais, a campanha conseguiu uma reper-
cussão expressiva. Somente no Facebook 
do CNJ, 102.432 pessoas "curtiram" ou 
compartilharam os posts da campanha, 
veiculada em novembro.

Jogadores de futebol de diversos times 
entraram em campo fortalecendo a cam-
panha Pai Presente nos jogos do Campe-
onato Nacional em apoio ao projeto que 
visa a reduzir o número de pessoas que 
não têm o nome do pai na certidão de 
nascimento. O Censo Escolar de 2012 
apontou 5,4 milhões de crianças nessa 
situação. Desde que foi criado, em 2010, 
o programa criado pela Corregedoria do 
CNJ já assistiu a inclusão do nome do pai 
nas certidões de mais de 14 mil filhos.

A parceria com a Secretaria de Políti-
cas para as Mulheres resultou na campa-
nha Compromisso e Atitude, de combate 
à violência contra a mulher no âmbito 
doméstico e familiar. O Brasil é o sétimo 
país no ranking mundial de assassinatos 
de mulheres. Na última década, segundo 
dados do governo federal, foram assas-
sinadas mais de 92 mil mulheres, 73% 
dos casosocorridos dentro de suas pró-

prias casas e 92% cometidos por seus 
companheiros, cônjuges ou namorados.  

O CNJ e demais órgãos do Judiciário 
estão mobilizados para acelerar os jul-
gamentos dos casos de violência contra 
as mulheres e a correta aplicação da Lei 
Maria da Penha. Outra campanha que 
mobilizou o Judiciário brasileiro em torno 
da cultura da paz e do diálogo na reso-
lução de conflitos foi a da 7ª edição da 
Semana Nacional de Conciliação.

De 2006 a 2012, 1,8 milhão de au-
diências de conciliação aconteceram em 
todo o país durante as Semanas Nacio-
nais de Conciliação. As audiências que 
ocorreram no período resultaram no fe-
chamento de aproximadamente 930 mil 
acordos.  A campanha de Conciliação 
levou mais de 12 mil pessoas a "curtir", 
compartilhar ou comentar os posts na 
página do Facebook do CNJ. 

70 mil pessoas pedem  
desaposentação 

ao Judiciário
Quinhentos mil brasileiros aposenta-

dos continuam trabalhando e contribuin-
do com a Previdência. Essa situação tem 
gerado o pedido de anulação do benefício, 
para que mais tarde seja pedido outro. É 
a chamada "desaposentação". No Brasil, 
segundo cálculo do Conselho Nacional de 
Justiça, 70 mil aposentados procuraram a 
Justiça para solicitar a desaposentação. 

A jurisprudência do STJ reconhece 
que é possível a renúncia e a concessão 
de outro benefício mais vantajoso, so-
mando, assim, o tempo de contribuição 
posterior àquele primeiro benefício. Po-
rém, quem vai dar a palavra final sobre o 
assunto é o Supremo Tribunal Federal.

Há duas formas de aposentadoria: por 
critério de idade ou por tempo de servi-
ço. No primeiro caso, para os homens, o 
mínimo é de 65 anos e para as mulhe-
res, 60. É necessário que tanto homens 
quanto mulheres tenham contribuído 
com a previdência por, pelo menos, 15 
anos. Desse modo, o benefício garantido 
correspondente a apenas 70% da média 
de contribuições.

Por tempo de contribuição, a exigência 
é que sejam 30 anos para as mulheres e 
35 para os homens. Porém, quanto mais 
jovem o trabalhador, menor será o valor 
da aposentadoria, em razão do chamado 
fator previdenciário.

Restaurante interditado
O NUASG informa que devido a re-

forma no telhado, a partir do dia 18 
de janeiro o restaurante localizado no 
Forum Teixeira de Freitas estará interdi-
tado por 90 dias.


