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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Rodrigo Britto Pereira Lima, juiz 
federal substituto da 11ª Vara, César 
Omar Vieira Souto (Eunápolis), Lívia 
Santos (1ª Vara), Selma da Conceição 
Silva (NUCAF) e Ludmila Carneiro Sil-
vestre Oliveira (NUCRE). Amanhã: Arali 
Maciel Duarte, juíza federal da 1ª Vara,  
Lygia Maria dos Santos Oliveira, diretora 
da Secretaria da 1ª Vara, Alberica Paula 
Carvalho de Lima (Itabuna), Christiane 
Cabral Correia da Silva (Juazeiro), Clau-
dia Silva Daniel (NUTEC) e Patrícia Gon-
çalves da Silva (Feira de Santana).

Parabéns

Juízes se solidarizam 
com as vítimas da 

tragédia de Mariana
“Os Juízes Ambientais do Brasil abaixo 

assinados solidarizam-se com as vítimas 
da tragédia de Mariana, em Minas Gerais, 
e pugnam pela emergente assunção das 
devidas responsabilidades do poder públi-
co, das empresas e eventuais pessoas físi-
cas envolvidas.”. Assinam a nota 23 juízes.
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Iniciados os trabalhos da Correição 
na Seção Judiciária da Bahia

Diretor do Foro entre a desembargadora Gilda 
Sigmaringa Seixas e o juiz auxiliar Rodrigo 
Navarro de Oliveira.

Tiveram início na manhã de ontem os 
trabalhos da Correição Ordinária na Se-
ção Judiciária da Bahia. Na cerimônia de 
abertura, a desembargadora federal Gilda 
Sigmaringa Seixas, coordenadora dos Jui-
zados Especiais Federais da 1ª Região re-
presentou o corregedor regional Carlos Mo-
reira Alves, ausente por razões de saúde. 

A desembargadora iniciou seu discurso 
citando uma frase que o corregedor utiliza 
em todas as correições: “A correição vai 
para muito além de verificar eventuais e 
poucos equívocos. O objetivo final destes 
procedimentos é buscar boas práticas e 
trocar experiências”. 

Também lembrou a declaração do mi-
nistro Og Fernandes em sua posse como 
corregedor geral da Justiça Federal ao afir-
mar que acredita no esforço da magistratu-
ra para entender a alma da sociedade atual 
que vive uma era complexa, sem verdades 
plenas e assegurou que será um parceiro 
dos magistrados federais e que acredita na 
solidariedade e no trabalho coletivo.

A desembargadora disse entender que 
a corregedoria não é órgão disciplinar ou 
punitivo nem de jurisdição, mas órgão 
emendativo. “A correição é uma pedago-
gia, devendo o juiz corregedor ser prove-
dor, verificador e emendador. Para prover, 
o corregedor deve saber prever. Para ve-
rificar, deve ter experiência do órgão sob 
verificação. Para emendar, deve agir como 
um verdadeiro orientador.”

Dra. Gilda Seixas fez questão de regis-
trar o brilhante trabalho do qual participou 
na semana anterior, ao lado do juiz federal 
de Paulo Afonso João Paulo Pirôpo, na Ex-
pedição da Cidadania. Declarou que nos-
sa Seção Judiciária está de parabéns pelo 
protagonismo nos trabalhos e agradeceu 
ao diretor do Foro pelo apoio prestado e o 
esforço do juiz federal de Paulo Afonso e 
seus servidores, sem os quais o gigantes-
co trabalho não teria sido realizado com 
tamanho brilho. Anunciou que a Correge-
doria publicará uma portaria especial com 
elogios àqueles que atuaram na Expedição.

O juiz federal diretor do Foro lembrou 
os três principais problemas por que passa 
hoje a Seção Judiciária da Bahia. O pri-
meiro é a instabilidade do link da Embra-
tel, que inviabiliza a tentativa de inserir as 
Subseções Judiciárias na era do processo 
eletrônico. 

O segundo problema é a falta de juízes 
federais, recordando que das 60 vagas, 
apenas 34 estão preenchidas, sendo que 
apenas duas Subseções têm dois juízes, re-
sultando em acúmulo de trabalho para os 
magistrados e comprometendo a celerida-
de da prestação jurisdicional.

E o terceiro problema é em relação aos 
vencimentos dos servidores e magistrados. 
O diretor do Foro registrou que os servidores 
saíram de um longo processo de luta pelos 
reajustes do mesmo modo como entraram. 
Afirmou ser importante que os servidores se-
jam valorizados com um salário condizente 
com o seu relevante trabalho, o que é impor-
tante para a Justiça como um todo.

Antes de finalizar sua fala, o diretor do 
Foro franqueou a palavra aos presentes, 
quando a servidora Denise Márcia Carneiro 
aproveitou a oportunidade, agradeceu ao 
magistrado pela delicadeza do gesto e disse 
que louvava sua fala em apoio aos salários 
dos servidores e lembrou que eles lutam 
por uma melhor remuneração não apenas 
porque isto é justo, mas também porque 
amam o seu trabalho e querem prestar um 
serviço de cada vez mais excelência, o que 
tem se tornado um desafio mais difícil con-
siderando quase uma década sem reajuste 
salarial.

Laocoonte e seus filhos
Este famoso grupo de mármore atualmente pertencente ao Museu do Varicano re-

presenta Laocoonte, sacerdorte de Apolo, juntamente com seus dois filhos sendo es-
trangulados por duas serpentes marinhas durante a guerra de Troia.

A escultura de Laocoonte e  seus filhos foi esculpida em 40 a.C e encontrava-se no 
palácio do imperador romano Tito. A estátua ficou desaparecida por 14 séculos até que 
em 1506 um agricultor a descobriu enquanto arava seu vinhedo. A escultura estava 
desfeita em cinco pedaços e foi descrita pelo renomado historiador romano Plínio, o 
Velho, como uma obra de arte superior a qualquer pintura ou bronze conhecido

O grupo de Laocoonte se 
transformou numa celebridade na 
Europa, objeto de tratados entre 
reis e papas  e num motivo de co-
biça por parte de invasores.

Em 1799, Napoleão Bonapar-
te conquistou a Itália e levou o 
grupo de Laocoonte para o Museu 
do Louvre como espólio de guerra. 
Após grande batalha diplomática, 
a estátua foi finalmente devolvida 
ao Vaticano pelos ingleses quando 
da queda de Napoleão.

O grupo de Laocoonte foi uma 
das influências principais nos tra-
balhos de Michelangelo que ficou 
encantado pela monumentalidade 
da escultura e a estética helenísti-
ca das personagens.

Obra-prima da Semana

Supremo decide que 
Justiça Federal pode 
julgar exploração de 

trabalho escravo
A Justiça Federal é competente para 

processar e julgar o crime de exploração de 
trabalho escravo, decidiu o STF na última 
quinta-feira, 26/11. O entendimento reafir-
ma jurisprudência sobre o tema.

A decisão se deu no julgamento de Re-
curso Extraordinário movido pelo MPF con-
tra decisão do TRF1 que havia remetido 
para a Justiça de Mato Grosso uma denún-
cia de trabalho escravo.

Em 2010, o então ministro Cezar Pe-
luso, propôs alteração do entendimento do 
tribunal para que o delito passasse a ser 
julgado pela Justiça estadual por conside-
rar que o crime agride a pessoa humana e 
não a organização do trabalho.

Peluzo ficou vencido pois a maioria se-
guiu o voto do ministro Dias Toffoli, que se 
posicionou pela manutenção da jurispru-
dência. Dessa forma, os crimes contra a 
organização do trabalho devem ser apura-
dos pela Procuradoria-Geral da República. 
“Esse é um tema extremamente relevante 
na minha óptica e isso não pode ficar jun-
to ao Ministério Público local ou às polí-
cias locais”, afirmou.

Segundo Dias Toffoli, muitos desses de-
litos são transestaduais, uma vez que há 
vários casos de pessoas recrutadas em um 
estado e levadas para outros. Ele também 
destacou que alguns casos podem reper-
cutir, posteriormente, em cortes internacio-
nais de direitos humanos, situação na qual 
quem responde é a União em nome dos 
estados. Acrescentou, ainda, que “muitas 
vezes as instituições locais não dão a devi-
da atenção a tão grave situação concreta”.

Feira de Ação Social 
começa hoje

A Comissão de Ação Social traz mais 
uma vez à Justiça Federal a Feira de Ação 
Social, sempre com o propósito de apoiar 
associações e entidades beneficentes que 
atuam em comunidades carentes, por meio 
da exposição e comercialização de produ-
tos artesanais, e também para proporcio-
nar a magistrados, servidores e ao público 
em geral a oportunidade e comodidade de 
comprar presentes natalinos, ajudando as-
sim as instituições expositoras.


