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Hoje tem palestra 
sobre Saúde Mental e 
Prevenção de Suicídio

O NUBES/Pro-Social, dando continui-
dade às ações de Saúde programadas 
pelo núcleo em parceria com a Fundação 
José Silveira e aderindo à Campanha do 
Setembro Amarelo, convida a todos para 
assistirem uma palestra sobre Saúde 
Mental e Prevenção de Suicídio ministra-
da pela medica do trabalho Ligia Albu-
querque e pela médica psiquiatra Larissa 
Damasceno hoje, às 14h, no Auditório 
Ministro Dias Trindade.

Aniversariantes
Hoje: Antonio Pereira de Alencar (17ª 
Vara), Kátia da Costa Alcântara (NU-
CJU), Tércio Machado de Freitas (7ª 
Vara), Fernanda da Silva Fiuza (Alagoi-
nhas), Marcos André da Silva Junior 
(4ª Vara) e Alfredo de Jesus (Stefa-
nini). Amanhã: Marcos Clebe Ramos 
Profeta (Juazeiro), Mariana Mendonça 
Lima (Turma Recursal), Nahon Fran-
cisco Teixeira S. de Castro (NUCJU), 
Alba Jamille Menezes de Sousa Moiti-
nho (Feira de Santana), Amanda Rosa 
Sousa Luz (Itabuna) e Maryana de Fá-
tima Sousa Medeiros (Viverde).

Parabéns!

Webinar “Migrei, não aderi, e agora?” 
da Funpresp-Jud acontece amanhã
A Funpresp-Jud realizará nova palestra 

via webinar com o Diretor de Seguridade, 
Edmilson Enedino das Chagas, em 25 de 
setembro, às 16h. As regras do Plano de 
Benefícios JusMP-Prev, o que é preciso fa-
zer para aderir, qual regime de tributação 
escolher, benefício fiscal, patrocínio do ór-
gão em que trabalha, dentre outros assun-
tos serão abordados pelo Diretor.

O objetivo da Fundação é informar 
cada vez mais todos os interessados, 
oferecer uma previdência complementar 
sólida e segura para os membros e ser-
vidores do Poder Judiciário Federal e do 
Ministério Público da União.

O webinar será uma ótima oportu-
nidade pois tratará diversos temas, tais 
como rentabilidade dos investimentos, 
portabilidade, legislação previdenciária, 
pensão em caso de morte e invalidez etc.

Edmilson pretende esclarecer todas 
as dúvidas para que o interessado possa 
aderir ao Plano de Benefícios como par-
ticipante patrocinado, com direito à con-
trapartida da União.

Aquele que optou pela migração terá 
direito a aposentadoria limitada ao teto 
do RGPS e ao benefício especial pagos 
pelo RPPS da União, poderá comple-
mentar sua renda e ter tranquilidade 
aderindo ao JusMP-Prev, com o benefí-
cio pago pela Funpresp-Jud, calculado 

com base na reserva acumulada da sua 
conta individual. 

O servidor que migrou e ainda não ade-
riu sofrerá perda de valor significativo na 
sua renda quando se aposentar. A Funda-
ção proporciona comodidade para investir, 
pois o valor da contribuição é descontado 
diretamente do contracheque. Quem ain-
da não optou, precisará ter disciplina e 
conhecimento suficientes para todo mês 
fazer suas aplicações sozinho, sem a con-
trapartida da instituição que trabalha.

As alíquotas de contribuição para a 
Fundação variam de 6,5% a 8,5% so-
bre a remuneração de participação, que 
é a diferença entre a o teto do INSS (R$ 
5.645,80) e a remuneração recebida 
pelo membro ou servidor. 

Atualmente a Fundação já realizou mais 
de 3.000 adesões de membros e servido-
res que migraram de regime, já são mais 
de 14.000 participantes do JusMP-Prev.

O webinar é um evento interativo reali-
zado pela internet, acessado por meio de 
um link, no qual pessoas de todo o Brasil 
pode participar, com data e horário mar-
cado, as perguntas e respostas ocorrem 
em tempo real, por um chat. Ao final, o 
palestrante responderá as perguntas.

Participe! Tire suas dúvidas, construir 
um futuro melhor para você e sua família 
só depende de você! (Fonte: Funpresp-Jud)

Seminário sobre os Reflexos da LINDB 
nas decisões judiciais traz mensagem de 
coragem e perseverança aos magistrados

XII Encontro de Corais 
da Justiça Federal 

começa amanhã, às 15h

O já tradicional Encontro de Corais da 
Justiça Federal começa amanhã, dia 25, 
às 15h, no Auditório Ministro Dias Trin-
dade desta Seccional. Em sua décima se-
gunda edição, o homenageado deste ano 
é o cantor baiano Gilberto Gil, voz consa-
grada da Música Popular Brasileira.

Confira a programação completa:

• Dia 25 (terça-feira) - Coral da CBPM 
com o maestro Edvã Barbosa, Vocal Pen-
tágono com o maestro Carlos Veiga, Coral 
CCAP Sinpojud com a maestrina Paola 
Kaká, Coral Aquarela com o maestro Gil-
berto Bahia;

• Dia 26 (quarta-feira) - MP em Canto 
com a maestrina Natanira Gonçalves, Co-
ral Cantariar com o maestro Dilton Cesar, 
Coral Livre da Maturidade com o maestro 
Edvã Barbosa, Coral Chesf Salvador com 
o maestro Vinícius Ferraz;

• Dia 27 (quinta-feira) - Coral Doce 
Vida com a maestrina Natanira Gonçal-
ves, Coral Juventude Arte do Recôncavo 
com o maestro Robert Alexandre, Colégio 
Módulo Vocal com o maestro Matheus 
Steinhagen, Coral ASSUFBA com o maes-
tro Vinícius Ferraz;

• Dia 28 (sexta-feira) - Coral Sal da 
Terra com a maestrina Natanira Gonçal-
ves, Coral Som na CAIXA com o maestro 
Gilberto Bahia, Coral LACEN/Ba com a 
maestrina Kátia Cucchi, e Coral da Cida-
de de Salvador também com a maestrina 
Kátia Cucchi.

Lembrando que o Cantarolando, coral 
da Justiça Federal é o primeiro a se apre-
sentar em todos os dias do encontro.

O evento é aberto ao público.

Por Carolina Sales Barreto

O Seminário “Reflexos da LINDB nas 
Decisões Judiciais”, promovido pela As-
sociação de Juízes Federais da Bahia 
(AJUFBA) na última sexta–feira (21/09),  
no Auditório Ministro Dias Trindade, trou-
xe uma análise da referida lei por expoen-
tes do judiciário nacional.

Apresentado pelo presidente da AJU-
FBA, o juiz federal da 24ª Vara Fábio 
Moreira Ramiro de início agradeceu à 
Direção do Foro e à ESMAF pelo apoio 
à iniciativa de realizar o evento e aos co-
ordenadores científicos do seminário, os 
juízes federais Saulo Casali Bahia da 11ª 
Vara e Luísa Ferreira Lima Almeida da 
21ª Vara.

Em seguida, o magistrado passou a 
palavra para o juiz federal da 20ª Vara 

e professor de direi-
to da Universidade 
Federal da Bahia 
(UFBA) Luis Sa-
lomão Viana, que 
de forma dinâmica 
introduziu a impor-
tância de se com-
preender as nor-
mativas da LINDB, 
para, em parceria 
com o advogado e 

também professor de direito da UFBA, 
Fredie Didier Jr., interpretar o artigo 20 
da LINDB e suas possíveis aplicações, 
que determina que o juiz não se decidirá 
com base em valores jurídicos abstratos, 
sem que sejam consideradas as consequ-
ências práticas da decisão.

Posteriormente, juntou-se ao se-
minário através de videoconferência o 
ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e diretor geral da Escola Nacio-
nal de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados (Enfam) Antônio Herman 
Benjamin. Em sua fala questionou, so-
bretudo, a ausência de autoridades ju-

rídicas na aprovação da LINDB. O juiz 
federal Salomão Viana, retomou a pa-
lavra logo após. Desta vez, para trazer 
seu ponto de vista como juiz das entre-
linhas do artigo 20.

Para encerrar a solenidade, Antônio 
Souza Prudente, desembargador federal 
e presidente da Escola de Magistratura 
Regional Federal 2° região (Esmarf) que 
veio especialmente de Brasília para com-
por a banca, voltou a frisar aprovação da 
LINDIB, feita “na calada da noite”, sem 
o conhecimento do povo brasileiro e prin-
cipalmente seus destinatários, os magis-
trados brasileiros. Terminou recitando o 
poema “Estrofes do Solitário” do poeta 
baiano Castro Alves.

Ao final, o presidente da AJUFBA Fá-
bio Moreira Ramiro, ressaltou a impor-
tância da coragem para se exercer o di-
reito, sobretudo, os juízes, que possuem 
a função tão árdua de decidir conflitos, e 
enfatizou que cada vez mais essas deci-
sões se tornam custosas.

Estiveram presentes juízes, advoga-
dos, servidores da casa e estudantes.


