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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Isac Merces dos Santos (Jequié), 
Érica Martins Bezerra (9ª Vara), Raimundo 
Nonato Silva Costa (NUCJU), Maria Dio-
nícia Resende de Lima Mendes (8ª Vara), 
Natalia Dultra Pinheiro (Vitória da Con-
quista), Taina Jamine dos Santos Oliveira 
(22ª Vara) e Edineuza Leite de Lucena 
(CEF). Sábado: Ana Marta Abreu Meirelles 
(NUCRE), Nara Ilma de Sá Barretto Trin-
dade (Feira de Santana), Sérgio Fernando 
Nogueira Júnior (Itabuna), Jefferson José 
Gonzaga Santos (SECAD), Romilson Hen-
rique dos Santos Bonifacio (Paulo Afonso) 
e Vinícius Alves Gaspar Ribeiro (Feira de 
Santana). Domingo: Marcel Peres de Oli-
veira (Juiz federal da 3ª Vara de Feira de 
Santana), Diana Cordeiro Mattos (DIREF), 
Victor Emmanuel Guimarães da Silva (NU-
CAF), Sonia Maria Dalcum Jonde Monteiro 
(NUASG) e Marco Antônio Ferreira Baquei-
ro (COJUES). Segunda: Flavio Marcondes 
Soares Rodrigues (Juiz substituto da 2ª 
Vara de Feira de Santana), Mirella Touri-
nho Barbosa Martins (NUASG), Samira Pi-
menta Veiga (10ª Vara) e Elionai Trindade 
Santos (NUASG). Parabéns!!!

AMB pede que Supremo impeça que
tribunais concedam compulsória aos 75

A Associação dos Magistrados do 
Brasil (AMB) pediu nesta quarta-feira 
(13/5) que o Supremo Tribunal Fede-
ral impeça que tribunais locais con-
cedam aposentadoria aos 75 anos a 
seus desembargadores. O aumento 
da idade da aposentadoria compulsó-
ria está previsto na Emenda Constitu-
cional 88/2015, a Emenda da Ben-
gala, entretanto, a medida só é válida 
para os ministros do Supremo Tribu-
nal Federal, dos tribunais superiores 
e do Tribunal de Contas de União.

A AMB é, ao lado da Associa-
ção dos Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe) e da Associação Nacional 
dos Magistrados do Trabalho (Ana-
matra), autora de uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade contra a 
Emenda da Bengala. Alegam que o 
seu texto, implicitamente, obriga os 
ministros que quiserem continuar 
trabalhando até os 75 a passar por 
nova sabatina. No entendimento das 
associações, isso é inconstitucional 

por confundir critérios de ingresso na 
magistratura com as regras da apo-
sentadoria compulsória. E ambas as 
situações são descritas na Constitui-
ção Federal.

O aditamento à inicial da ADI foi 
feito nesta quarta depois que os tri-
bunais de Justiça de São Paulo e de 
Pernambuco concederam liminares 
para permitir que desembargado-
res só aposentem aos 75. Só que a 
Emenda 88 acrescenta um artigo ao 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT) para se referir 
apenas aos ministros do STF, do TCU 
e dos tribunais superiores. E essa lei, 
no entendimento das entidades, tem 
de ser de iniciativa do Supremo.

O que os tribunais fizeram foi con-
ceder o aumento da idade compulsó-
ria a seus desembargadores por ana-
logia. De acordo com a AMB, trata-se 
de uma “interpretação equivocada”, 
pois a Emenda 88/2015 diz, em seu 
artigo 1º, que a aposentadoria com-

pulsória dos demais funcionários pú-
blicos será descrita numa lei comple-
mentar a ser editada pelo Congresso. 
Mas os tribunais têm entendido que a 
emenda ao ADCT pode ser estendida 
a todos os magistrados, pois “o Po-
der Judiciário possui caráter unitário 
e nacional”.

“A AMB pode afirmar a esta Corte 
que tem notícia de que se trata de 
um movimento que deverá alcançar 
a todos ou quase todos os Estados da 
Federação”, diz o aditamento. Por-
tanto, o pedido é para que o Supremo 
“confira interpretação ao artigo 100 
do ADCT [incluído pela Emenda] seja 
para dizer que o disposto no artigo 
não pode ser estendido aos Desem-
bargadores dos Tribunais, até que 
seja editada lei complementar, seja 
para dizer que a lei complementar 
mencionada na EC n. 88, quanto à 
magistratura, é a lei complementar 
da iniciativa deste STF”.

Fonte: Conjur

Defensoria Pública pode propor
ação civil pública, decide Supremo

O Supremo Tribunal Federal deci-
diu nesta quinta-feira (7/5), de forma 
unânime, que a Defensoria Pública 
tem legitimidade de propor ação ci-
vil pública porque esta não é uma 
atribuição exclusiva do Ministério 
Público. A decisão foi tomada em 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 
proposta pela Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público 
(Conamp) e seguiu o voto da relatora, 
ministra Cármen Lúcia.

A entidade questionava o inciso 
II do artigo 5º da Lei 7.347/1985, 

com redação dada pela Lei nº 
11.448/07. Os textos definem como 
uma das competências da Defenso-
ria a propositura de ações civis pú-
blicas. A Conamp sustentava que o 
dispositivo afeta os poderes Ministé-
rio Público.

Para os membros do MP, a Defen-
soria somente poderia atender aos 
necessitados que comprovarem ca-
rência financeira, portanto "aqueles 
que são atendidos pela Defensoria 
Pública devem ser, pelo menos, in-
dividualizáveis", sendo impossível à 

AGENDA
CULTURAL

“O MUNDO DE DENTRO”

Idealizado pela atriz e produtora cul-
tural Mariana Moreno, no espetáculo 
infantil “O Mundo De Dentro“ um gru-
po de crianças extrapola os limites da 
realidade e, por um motivo misterioso, 
decide se encontrar no universo dos 
sonhos.
Abordando temas como saudade, per-
da e amizade, a peça promove, através 
do contato dos pequenos com a arte, 
um exercício de autoconhecimento e 
de criatividade, explorando sensações 
como curiosidade, excitação, medo e 
vibração – motores fundamentais para 
que as crianças construam seu caráter 
e sua identidade.
O resultado é um espetáculo lúdico e 
instigante, que celebra e pensa a in-
fância, que promove ainda a intera-
ção de linguagens artísticas variadas, 
como teatro, música e artes plásticas, 
além do contato com a natureza, ao 
ser encenada nos jardins do Palacete 
das Artes, com itinerância do elenco e 
da plateia.
Indicada para crianças a partir de 07 
anos, “O Mundo de Dentro” fica em 
cartaz no Palacete das Artes (Graça) 
até o dia 24 de maio, com apresen-
tações nas sextas, às 19h, sábados e 
domingos, às 17h e às 19h. A entrada 
é franca com distribuição de senhas 
meia hora antes de cada sessão.
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Defensoria atuar na defesa de inte-
resses difusos, coletivos ou individu-
ais homogêneos.

Segundo a ministra Cármen Lú-
cia, inexiste legislação que impeça a 
Defensoria de propor ações públicas 
e dê exclusividade, por outro lado, 
ao MP. No entendimento da minis-
tra, não se pode negar a quem não 
tem condições financeiras a possi-
bilidade de ser favorecido por meio 
de ações coletivas com o argumento 
de que só valem para interesses di-
fusos.

Para ela, tendo em vista a desi-
gualdade notória da sociedade brasi-
leira, não se pode impor barreira ao 
acesso à Justiça, sendo o dever esta-
tal atuar para reduzir a desigualdade 
e operacionalizar instrumentos que 
atendem a população menos favore-
cida. “Deve-se retirar obstáculos para 
que os pobres tenham acesso à Justi-
ça como forma de diminuir desigual-
dades e reforçar a cidadania”, disse.

Em sua participação no julgamen-
to, o ministro Luís Roberto Barroso 
destacou que as defensorias são um 
diferencial brasileiro de inclusão dos 
necessitados.  Para o ministro Marco 
Aurélio, não teria sentido existir um 
órgão que protegesse apenas indivi-
dualmente quem mais precisa.

Fonte: Conjur


