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Direito Direto esclarece quem pode receber aposentadoria

   Anote aí: “Ciclo de Debates - 4º Encontro:

Compensação Tributária”,  dia 19, das 9h30 às 12h30,
e “Fórum Lógica e Direito”, dia 20, das 14 às 18h.
Ambos serão transmitidos por videoconferência para o prédio
sede da Justiça Federal do Espírito Santo (Cidade Alta,
Vitória).  As inscrições para magistrados federais devem ser
feitas pelo módulo do CAE na internet. Demais interessados
podem se inscrever pelo telefone do Núcleo da Emarf (27)
3183-5187 ou e-mail nucleoemarf.es@jfes.jus.br.

Videoconferências Emarf

O Supremo Tribunal
Federal (STF) negou no
início deste mês divisão da
pensão por morte entre a
viúva e a amante de um
fiscal de renda baiano. O
relacionamento extraconjugal
durou quase 40 anos. O
Tribunal de Justiça da Bahia
havia determinado o rateio da
pensão entre as duas mulhe-
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As regras para conseguir a aposentadoria ainda não
são claras para grande parte da população. Quem trabalha
precisa ter quantos anos de contribuição para a previdência
social? E quem não tem tempo suficiente para se aposentar
e nem mais idade para ingressar no mercado de trabalho,
como requerer o benefício? Essas e outras respostas no
Direito Direto desta terça (17). A partir das 15h.

Espaço Forense debate o direito dos amantes
res, por considerar a existên-
cia de união estável, mesmo
paralela. Para o relator da
ação no STF, ministro Marco
Aurélio, a relação entre o
fiscal e a amante não poderia
ser considerada união está-
vel. O Espaço Forense da
programação da Rádio Jus-
tiça desta terça (17) debateu
o direito dos amantes. Como

fica a divisão do patrimônio,
por exemplo, após o
falecimento de um dos dois?

O programa entrevis-
tou o juiz Pablo Stolze, da
Comarca de Amélia Rodri-
gues (BA), e o membro
fundador do Instituto Bra-
sileiro de Direito de Família
(IBDFAM), o advogado
Francisco José Cahali.

Emissoras interes-
sadas podem receber boletins diários produzidos pela
Radioagência Justiça. Basta um cadastro no site. São
jornais com as principais notícias do Judiciário transmitidos
diariamente. A Rádio Justiça é sintonizada em 104,7 MHz,
no Distrito Federal, pelo satélite ou pelo site
www.radiojustica.gov.br.

Também participou do
programa o diretor do Con-
selho Consultivo do IBDFAM,
o doutor especializado em
Direito de Família
e Sucessões
Euclides de
Oliveira. O Es-
paço Forense
foi ao ar às 11
horas.
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      Se você é estudante e tem interesse em estagiar na Justiça
Federal, acompanhe o link “Estágios” criado especialmente
para você no www.jfes.jus.br. Ali são disponibilizados os
editais e as fichas de inscrições para os concursos. O mais
atual é o processo seletivo para estágio de Direito, promovido
pela Escola de Magistratura Federal da 2ª Região (Emarf)
para preencher 23 vagas nas varas federais do ES.

Link só para estágio

Pelo menos 200 capixabas não
passarão frio neste inverno. A Campanha
do Agasalho promovida pela Justiça Federal
do Espírito Santo, de 8 de maio a 10 de junho,
arrecadou em Vitória 90 cobertores de casal e de
solteiro, sendo que 57 destes foram doados ao Hospital
Adauto Botelho e 33 para o Abrigo para a População
Adulta em Situação de Rua de Vitória (bairro Maria
Ortiz), juntamente com algumas roupas. A Vara Federal
de Cachoeiro de Itapemirim arrecadou R$ 365,00, que
serão revertidos em agasalhos para uma entidade a ser
definida.  Linhares também contribuiu com a campanha,
doando roupas de frio para o asilo “Lar da Fraternidade”.
As doações foram feitas pelos servidores.

Campanha do Agasalho beneficia
cerca de 200 de pessoas
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