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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Márcia Lidian Santos (Ilhéus). 
Amanhã: Dra. Ana Carolina Lima Fer-
nandes, juíza federal da Turma Re-
cursal, Ana Cristina Stavola (2ª Vara) 
Dayane Ferreira Santos (Itabuna) e 
Paula Von Flach Lima (Turma Recur-
sal). Domingo: Maria de Fátima Mar-
tins (Jequié), Fátima Lorena Martins 
(Ilhéus), Antonio Costa Peixoto Neto 
(23ª Vara) e Renata Briane Frei-
re (Alagoinhas). Segunda-feira: Dr. 
Cristiano Miranda de Santana, juiz 
federal da 15ª Vara, Dr. Fábio Stief 
Marmund, juiz federal da 2ª Vara de 
Vitória da Conquista, Cláudio Car-
doso de Melo (22ª Vara), Alexandre 
Gomes Pinheiro (Turma Recursal), 
Adna Juliana Alves (Turma Recursal) 
e Vanessa de Jesus Rabelo (4ª Vara).

Parabéns!!!

STF define regras de transição para 
pedidos de benefício previdenciário

Depois de decidir que os pedidos judi-
ciais de benefícios previdenciários só po-
dem acontecer depois de acionada a via 
administrativa, o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal definiu as regras de tran-
sição para os novos quesitos. Seguindo 
voto do relator, ministro Roberto Barroso, 
o tribunal estabeleceu como os processos 
que já estão em trâmite no Judiciário de-
vem prosseguir.

No caso de processo já iniciado, a 
ação ficará parada e a parte interessada 
deve procurar uma agência do INSS em 
30 dias. A autarquia, em contrapartida, 
terá 90 dias para analisar o pedido.

No caso de o INSS já ter contestado 
o feito, o processo deve correr normal-
mente. O entendimento do Supremo foi 
o de que, como já houve a contestação, 
a única conclusão possível é que o INSS 
discorda do direito ao benefício. Também 
devem correr normalmente os pedidos fei-
tos em Juizados itinerantes.

Outra definição importante foi que o 
benefício deve ser concedido a partir da 
data do “início do processo”. Em Ques-
tão de Ordem suscitada pelo INSS so-
bre o entendimento do Supremo acerca 
de “início do processo” (se a data do 
ingresso da ação na Justiça ou da ci-

tação da autarquia), os ministros opta-
ram por não definir essa questão agora, 
já que ela é motivo de outro recurso, 
ainda não julgado.

A decisão de que a via administrativa 
deve ser esgotada antes de se ir à Justiça 
foi tomada no dia 28/8. Também seguin-
do entendimento do ministro Barroso, o 
STF entendeu que o pedido administra-
tivo é o que caracteriza a existência de 
uma possível lesão ou ameaça de direito. 
E também ficou entendido que a exigên-
cia de pedir ao INSS antes de pedir à 
Justiça não ofende a garantia constitu-
cional de livre acesso ao Judiciário.

Carcassonne, pelo olhar de Euvaldo Pinho

Construída no alto de uma colina, no 
sul da França, perto dos Pirineus, a pro-
víncia de Carcassonne era no passado a 
principal fortaleza militar da região de-
vido a sua posição fronteiriça e estraté-
gica. A cidade foi palco das mais ferozes 
batalhas daquele tempo.

A primeira visão do centro histórico, 
cuja construção foi iniciada há cerca de 
mil anos, é inesquecível. Uma vez dentro 
das muralhas, descobre-se uma verdadei-
ra relíquia da idade média, visitada por 
milhões de turistas todos os anos. 

Não há castelo que não tenha as suas 
lendas, e Carcassonne, com certeza, 
também as tem. Visitá-la nos dá a sen-
sação de que viajamos no tempo para 
uma época de reis, cavaleiros, princesas 
e batalhas medievais. É a mais bem pre-
servada cidade medieval da Europa.

Aportados em Saint-Tropez, na Ri-
viera Francesa, e deslumbrados com o 
fervilhar da cidade e com a beleza dos 
iates ao nosso lado, nós incorporamos 
de vez o savoir-faire dos franceses e 
procuramos seguir a rotina deles e a dos 
centenas de turistas que lotam as ruas. 

Para isso, primeiramente fomos de-
gustar algo até então inusitado para nós: 
o crêpe genuinamente francês recheado 
com o licor Bénédictine, queijos diversos 
e geléia de cerejas negras. Um escânda-
lo de gostosura! Daí veio a feliz ideia de 
alugarmos um carro para conhecermos 
um pouco da história francesa. 

Carcassonne é um território com 
cerca de três quilômetros de fortifica-
ções, protegido por 52 torres com jane-
las e por duas muralhas, uma interna 
e outra externa. A entrada principal, a 
Porte Narbonnaise, é guardada por uma 
ponte levadiça. Nos áureos tempos me-
dievais, 50 homens nela ficavam de 
guarda, permanentemente, para impe-
dir a invasão de inimigos. 

Carcassonne, na verdade, são duas 
cidades: a Cidadela, que permaneceu 
intacta e protegida dentro das muralhas, 
e a Bastide Saint-Louis ou Cidade Baixa, 
a qual cresceu ao redor do centro me-
dieval. Com menos de 400 moradores e 
apenas dois hotéis, ao cair da noite as 
suas ruas ficam desertas e silenciosas: 
é a melhor hora para sentir o palpitar 

das muralhas, das ruas e também recu-
ar 800 anos para sentir a vida de uma 
população que, de uma forma melhor ou 
pior, viveu, sem dúvida, de maneira bem 
diferente da nossa. 

Uma das maiores atrações da Cité é 
o Castelo Comtal, uma obra prima da ar-
quitetura medieval, que por anos e anos 
foi a morada de senhores feudais. 

A Carcassonne atual é também um 
importante centro culinário. A cidade 
possui alguns bistrôs, charmosos res-
taurantes que lembram antigas taber-
nas medievais, e um centro gastronô-
mico no meio da praça, onde é servido 
como carro-chefe o Cassoulet (prepara-
do com feijão branco, carne de porco, 
ave e alguns embutidos), o mais famoso 
prato da região que, regado com bons 
vinhos locais, protagoniza uma refeição 
digna de reis.

Carcassonne é, depois da Torre Ei-
ffel e do Monte Saint Michel, o local 
mais visitado da França. Suas calçadas 
de pedra hoje não são mais percorridas 
por cavaleiros, mas por turistas de to-
das as nacionalidades. Seu casario an-
tigo abriga uma infinidade de lojinhas 
e hospedarias, revivendo por meio da 
decoração a época dourada da cidade 
entre os séculos XI e XII. 

A Basílica de Saint Nazaire, construí-
da em estilo gótico e românico, ilumina-
da por magníficos vitrais, atrai visitantes 
de todos os credos para o seu recinto, 
convidando os turistas ao recolhimento.

Durante o verão, Carcassonne é uma 
cidade profusamente habitada e muito 
viva, sem deixar, no entanto, de preser-
var a memória sangrenta e romanesca 
da era medieval. 

E foi nesse clima de uma realidade 
fantasiosa, depois de apreciar um des-
lumbrante pôr do sol e de degustar um 
típico Cassoulet, que retornamos mais 
enriquecidos culturalmente ao porto e 
ao convívio da nossa atual realidade: 
"navegar é preciso". 

Os Irmãos Karamázov
  De Fiódor Dostoiévski

A histó-
ria aborda os 
conflitos entre 
quatro irmãos: 
Dimitri, Ivan, 
Alieksêi e o 
bastardo Pá-
vel, filhos do 
avarento e de-
pravado Fiódor 
Karamázov, um 
homem rico, 
egoísta e sem 
princípios.

Dostoiévski caracteriza Dimitri 
como debochado e impulsivo; Ivan 
como filósofo e intelectual questiona-
dor; Alieksêi com capacidade de per-
cepção e habilidade de relacionamen-
to; e, Pável como discreto, invejoso, 
dissimulado e estrategista vingativo.

A história escancara de forma per-
versa o comportamento humano e 
deixa para o leitor a responsabilidade 
da análise e avaliação dos variados 
tipos de comportamentos, personali-
dades e crenças.

Os Irmãos Karamázov, com qua-
se mil páginas, foi o último livro de 
Dostoiévsky. É considerada uma obra-
-prima da literatura russa e um marco 
da literatura universal que influenciou 
pensadores como Nietzsche e Freud, 
que o considerava “o maior romance já 
escrito” - além de sucessivas gerações 
de escritores em todo o mundo.
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