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Aniversariantes
Hoje: Ana Cristina Ferreira Mendes 
(2ª Vara), Lourival Matos (NUCJU), 
Arlete Chaves Silva (Eunápolis) e Ma-
theus de Souza Carvalho (Juazeiro).
Amanhã: Urbeson de Jesus Gonçal-
ves (Eunápolis), Alan de Araújo Silva 
(Campo Formoso) e Cristiane Costa 
Santana (1ª Turma Recursal). 

Parabéns!!!

Margem
da Palavra

Agradecimento
Nalmira, copeira do 1º subsolo do 

prédio sede, por nós carinhosamente 
chamada de Mira, é uma pessoa extre-
mamente tímida, mas, recentemente, 
me procurou para que eu transcreves-
se um agradecimento seu para todos 
os juízes e servidores que, todos os 
anos, colaboram com a festa de fim-
de-ano dos terceirizados. Mansamen-
te, ela foi falando: 

“Sabe, Lu, todos os anos eu sinto 
essa vontade de agradecer por tudo 
o que vocês fazem por nós, mas fico 
com vergonha e termina passan-
do o momento adequado, mas esse 
ano eu resolvi vencer minha timidez 
e falar com você para que seja pu-
blicado um agradecimento em meu 
nome e em nome dos meus colegas. 
Vocês não fazem idéia de como eu 
fico feliz quando eu vejo meus cole-
gas se apresentando na festa do final 
do ano, cantando ou recitando e eu 
sinto tanta vontade de fazer alguma 
coisa e não tenho coragem, mas gos-
taria muito de agradecer por todos 
esses anos em que os servidores se 
reúnem para proporcionar esses mo-
mentos tão felizes para nós. É bom 
ganhar a cesta de natal, mas o me-
lhor é que ela significa que nós so-
mos lembrados. 

Nós nos sentimos valorizados e 
isso faz com que a gente se sinta 
parte da Justiça Federal. Não esque-
ço nunca como Dra. Maria do Carmo 
sempre nos tratava muito bem; como 
Dra. Iolanda conhece a todos nós, ter-
ceirizados, pelo nome, e como Rosa-
ne e Gilson (integrantes da Comissão 
de Ação Social) deram continuidade 
a esse carinho, sempre promovendo 
eventos para nós, terceirizados. Mui-
to obrigada a todos pelo carinho com 
que nos tratam”.

E assim, Mira, que trabalha aqui 
desde a construção do prédio (há 22 
anos) deixa o seu agradecimento para 
todos nós. E, em nome dos servido-
res da nossa Seção Judiciária, só pude 
responder, emocionada, porque Mira 
venceu seu receio de se expor para 
que esse agradecimento viesse a pú-
blico: - De nada, Mira, você e todos 
os terceirizados merecem todo nosso 
respeito e carinho.

Luzineide Oliveira (Biblioteca)

O Tribunal Regional Federal da 1.ª 
Região realizou na última sexta-feira, 
dia 22, a sessão solene de posse de 50 
aprovados no 14.º concurso para o car-
go de juiz federal substituto. A cerimônia 
foi conduzida pelo presidente do Tribu-
nal, desembargador federal Mário César 
Ribeiro, que ressaltou a importância 
da chegada dos novos membros para a 
prestação jurisdicional. “Recebemos os 
novos juízes com muito carinho e ale-
gria, pois são jovens e vêm trazendo seu 
trabalho e seu idealismo, característi-

TRF da 1ª Região empossa
50 novos juízes federais

cas que vão produzir bons resultados 
no trabalho desenvolvido pelo TRF e no 
atendimento à população”, afirmou o 
presidente. Para o desembargador, a ju-
ventude tem força transformadora para 
atuar com neutralidade e imparcialida-
de, além de agir com cordialidade para 
com as partes operadoras do direito, 
como juízes contemporâneos.

Os empossados exercerão suas ativi-
dades em seções e subseções judiciárias 
localizadas nos estados do Acre, Amapá, 

Amazonas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, 
Maranhão, Minas Gerais, Pará, Piauí, 
Rondônia, Roraima e Tocantins. O presi-
dente do TRF explicou que a distribuição 
é feita de acordo com a demanda de cada 
local: “os novos magistrados são distri-
buídos pelas seções judiciárias que têm 
maior necessidade e esperamos, assim, 
suprir as dificuldades do Tribunal. Ainda 
temos vagas e já estamos preparando o 
15.º concurso para preenchê-las”. 

Fonte: Primeira Região Hoje

CNJ promove encontro 
de assessores de 

imprensa dos tribunais
Assessores de comunicação dos tri-

bunais brasileiros participam, nestas 
segunda e terça-feira, 25 e 26/02, em 
Brasília, do Encontro Nacional de Co-
municação. O evento é promovido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
em parceria com os tribunais superio-
res e com o Conselho da Justiça Federal 
(CJF), na sede do CJF.

No primeiro dia foi apresentada e dis-
cutida a estratégia de divulgação das Me-
tas do Poder Judiciário, especialmente a 
que trata de improbidade administrativa. 
Os tribunais estabeleceram a meta de 
julgar, até o fim de 2013, as ações de 
improbidade administrativa e as ações 
penais relacionadas a crimes contra a 
administração pública distribuídas até 
31 de dezembro de 2011.

No segundo dia do encontro, será  
realizado o primeiro workshop de redes 
sociais do Poder Judiciário. O objetivo 
é definir uma política integrada de co-
municação para o Poder Judiciário e 
tratar das estratégias de comunicação 
voltadas para as novas mídias sociais, 
como Twitter, Facebook, Youtube e 
Flickr. A iniciativa é voltada para as-
sessores de comunicação de órgãos do 
Judiciário e de outros poderes, além 
de profissionais que atuam em asso-
ciações da magistratura, do Ministé-
rio Público e da Defensoria Pública. 
A Seção Judiciária da Bahia está re-
presentada no encontro pelo servidor 
Luiz Goulart, supervisor da Seção de 
Comunicação Social.

CNJ realiza seminário Juizados 
Especiais: Diagnósticos e Perspectivas

O Conselho Nacional de Justiça promoverá, nos dias 6 e 7 de março, o seminário” 
Juizados Especiais: Diagnósticos e Perspectivas”. Os Juizados Especiais, previstos 
pela Constituição Federal de 1988, implementados em 1995 (Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais) e em 2001 (Juizados Especiais Federais), foram inseridos na 
estrutura do Poder Judiciário com o objetivo de garantir prestação jurisdicional mais 
célere e eficaz.

O evento, que ocorrerá no CJF, visa a avaliar e ampliar os conhecimentos e as 
discussões sobre os juizados especiais, bem como apresentar e debater os dados 
sobre os Juizados Especiais Cíveis, Especiais e da Fazenda Pública. De acordo com o 
Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, o encontro deve também avaliar os 
diagnósticos realizados por recentes pesquisas apoiadas pelo Conselho, a fim de que 
os resultados sejam amplamente difundidos e problematizados.

Fonte: site do CNJ

Aposentados podem pedir revisão de 
benefícios para obterem renda melhor. 
Assim decidiu o Supremo na última quin-
ta-feira, 21/2, por maioria de seis votos a 
quatro. A revisão pode ser solicitada refe-
rente ao período correspondente entre a 
data do direito adquirido à aposentadoria 
e o efetivo momento que ela foi requeri-
da — ainda que nenhuma nova lei tenha 
sido editada no período.

A decisão foi resultado do exame do 
caso de um beneficiário que poderia ter 
se aposentado em 1979, mas que con-
tinuou trabalhando até 1980. Depois 
da aposentadoria, o homem fez alguns 
cálculos e chegou à conclusão de que 
ganharia mais se tivesse se aposentado 
em 1979. Por isso, entrou na Justiça pe-
dindo a revisão do benefício, sendo que 
entre 1979 e 1980 não houve nenhuma 
alteração na lei. O aposentado também 
pedia que o cálculo do melhor benefício 
fosse pago retroativamente em relação às 
últimas décadas.

A posição da maioria se firmou na 
tese de que, uma vez adquirido o direito 
à aposentadoria, ele pode ser desfrutado 

Aposentado tem direito adquirido
a melhor cálculo

no período que seja mais benéfico para o 
cidadão — regra que já existe na legisla-
ção desde 1991.

“Não se trata da questão de desa-
posentação, da pessoa que se aposenta 
e, em função de fatos supervenientes, 
novas contribuições, pretende recálcu-
lo para incorporar novas contribuições. 
Aqui a situação é diferente. O que se 
pretende é exercer um direito que se ad-
quiriu antes de ser exercido”, explicou 
Teori Zavascki.

O ministro Antonio Dias Toffoli votou 
contra a concessão do pedido do aposen-
tado. Para ele, não há qualquer ilegalida-
de que precise ser sanada e o segurado 
teve a liberdade de optar pelo melhor 
momento de se aposentar.

Toffoli foi seguido pelos ministros Cár-
men Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar 
Mendes. “Essa decisão joga luz de inse-
gurança sobre o sistema em termos atu-
ariais. Em 2012 estamos discutindo um 
fenômeno de 1980”, criticou Mendes.


