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Aniversariantes
Hoje: Ana Carolina Saraiva Bartolomeu Matias (2ª Vara), Joilton Pimenta da Silva 
(SEVIT), Carla Daniela Garcez Correia (Paulo Afonso), Andréia Ferreira Nabuco 
(24ª Vara), Tiago Andrade Santos (Jequié), Amanda Galvão de Souza (1° Vara), 
Talita Cardoso de Almeida (1° Vara), Eron Pereira Luz (CS Gestão e Serviço), Pris-
cila Mello (CS Gestão e Serviço). 

Sábado: Ana Karina Fernandes Panelli (21ª vara), Antonio Carlos Miranda Matos 
(Jequié), Cristina Maria Dantas Lessa Cortês (NUCAF), Patrícia Maria Pimenta 
dos Santo (9ª Vara), Rita de Cássia de Andrade Tinoco (21ª Vara), Carlos Souza 
de Andrade (Ilhéus), José Japiassu de Almeida Júnior (Eunápolis), Tatiana da 
Silva Santana (19° Vara). 

Domingo: Ester Maria Valente Trignano (NUCJU), Maikel Plattiny Ferraz de Oli-
veira (Ilhéus), Matheus Martins Ferreira (13° Vara), Luiz Adriano da Silva e Silva 
(COJUES). 

31/10: Jadson Souza Fernandes (Jequié), Marcela Maiana Mesquita (15ª Vara), 
Christiano de Paula Assis (Teixeira de Freitas), Rita Olivia Anneys Cardoso (NU-
ASG), Flavio Costa Lobo (19° Vara). 

01/11: Eliana Vieira Alves Vitório (NUCJU) e Tamires Paloma de Oliveira Tude da 
Rocha (16ª Vara).

02/11: Claudia Mariano de Almeida Temporal Soares (8ª Vara), Gislara Flora Tei-
xeira (Vitoria da Conquista), Rodrigo Soares de Queiroz Pereira (Teixeira de Freitas), 
Abiara Meira Dias (Turma Recursal) e Robson de Jesus Mota (VIPAC).  

Parabéns!

Ministra Cármen Lúcia exige respeito ao Judiciário
A presidente do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), Cármen Lúcia, abriu 
a sessão plenária do Conselho, na ma-
nhã desta terça-feira (25/10), exigindo 
respeito aos magistrados e ao Poder 
Judiciário. A ministra defendeu o equi-
líbrio entre os poderes da República e 
disse que os juízes são essenciais para 
a democracia e o equilíbrio entre esses 
poderes, afirmando que quando alguém 
destrata um juiz, qualquer que seja o 
juiz, está destratando a ela própria. 
“Não é admissível aqui, fora dos autos, 
que qualquer juiz seja diminuído ou des-
moralizado. Como eu disse, quando um 
juiz é destratado, eu também sou”, afir-
mou a ministra, no início da 240ª Ses-
são Ordinária do CNJ.

A presidente lembrou que o CNJ e 
os demais órgãos do Poder Judiciário 
cumprem sua missão da melhor forma 
possível, sempre respeitando os demais 
poderes – Legislativo e Executivo –, que 
deveriam guardar o mesmo respeito em 
relação ao Judiciário. “Respeito nós de-
vemos e guardamos com os Poderes e, 
evidentemente, exigimos de todos os 
poderes em relação a nós. O juiz brasi-
leiro é um juiz que tem trabalhado pela 
República. Somos humanos, temos er-
ros, por isso existe este CNJ, para for-
talecer o Poder Judiciário, coerente com 
os princípios constitucionais, com as 
demandas e as aspirações do povo bra-
sileiro”, disse a ministra. “Mas, por isso 

mesmo, nós nos comporta-
mos com dignidade com rela-
ção à Constituição”, reforçou.

A ministra recorreu à Cons-
tituição Federal para lembrar 
da relevância da harmonia 
entre os Poderes da Repúbli-
ca e citou juízes brasileiros 
como essenciais para esse 
equilíbrio. “Numa democra-
cia, o juiz é essencial, como 
são essenciais os membros 
de todos os outros poderes, 
repito, que nós respeitamos. 
Mas exigimos também o mes-
mo e igual respeito para que a 
gente tenha uma democracia 
fundada nos princípios cons-
titucionais, nos valores que 
nortearam não apenas a for-
mulação, mas a prática dessa 
Constituição”, ressaltou.

A ministra Cármen Lúcia 
disse ainda que, numa con-
vivência democrática livre e 
harmônica, não há necessidade de qual-
quer tipo de questionamento que não 
seja no estreito limite da constituciona-
lidade e da legalidade. “Todas as vezes 
que um juiz é agredido, eu e cada um 
de nós juízes somos agredidos. O Poder 
Judiciário forte é uma garantia para o ci-
dadão”, disse, completando: “Este Con-
selho Nacional de Justiça, como todos 
os órgãos do Poder Judiciário, está cum-

Supremo decide que 
desaposentação é inconstitucional

Por não estar prevista em qualquer 
legislação a desaposentação é incons-
titucional. Foi o que decidiu o Supremo 
Tribunal Federal em julgamento nesta 
quarta-feira (26/10), ao vetar a possibi-
lidade de aposentados pedirem a revisão 
do benefício quando voltarem a trabalhar 
e a contribuir para a Previdência Social. 
O placar registrou 7 votos a 4.

A legalidade do benefício estava em 
julgamento na Corte há dois anos e 

prindo a sua missão da melhor maneira 
sabendo que seus atos são questioná-
veis -- os meus no Supremo, o do juiz 
do Tribunal Regional do Trabalho, o do 
juiz da primeira instância. Somos todos 
igualmente juízes brasileiros querendo 
cumprir nossas funções”, disse.

Em nome do respeito mútuo entre os 
poderes, a ministra Cármen Lúcia dis-
se que espera “compreensão geral” e 
“respeito integral” ao Poder Judiciário, 

“o mesmo respeito que nós dedicamos 
a todos os órgãos da República”. Para 
a presidente do CNJ e do STF, essa é 
a condição para que os poderes sigam 
independentes, mas que busquem a 
harmonia em benefício do cidadão bra-
sileiro. “Espero que isso não seja esque-
cido por ninguém, porque nós, os juízes, 
não temos esquecido disso”, reforçou a 
ministra.

Fonte: Agência CNJ de Notícias

sofreu sucessivos 
pedidos de vista. 
Mais de 180 mil 
processos estavam 
parados em todo o 
país aguardando a 
decisão do Supre-
mo.

Foram julga-
dos os Recursos 
E x t r a o r d i n á r i o s 
381.367, de re-
latoria do minis-
tro Marco Aurélio; 
661.256, com re-
percussão geral, e 
827.833; ambos 
de relatoria do mi-

nistro Luís Roberto Barroso.

A maioria dos ministros entendeu 
que apenas por meio de lei é possível 
fixar critérios para que os benefícios se-
jam recalculados com base em novas 
contribuições decorrentes da permanên-
cia ou volta do trabalhador ao mercado 
de trabalho após concessão da aposen-
tadoria.

Fonte: STF


