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Aniversariantes
Hoje: Juan Lopes (Bom Jesus da Lapa), Marta Brandão (16ª Vara), Tiago Bon-

fim  (Eunápolis), Suellen Tahiana Oliveira (Itabuna). Amanhã: Danilo Matos 
(Eunápolis), Rita Liliana Paim (NUTEC), Daiana Boccanera (15ª Vara), Josebelle 
Sousa Pereira (Alagoinhas), Suzane Queiroz Fontes (2ª Vara). Parabéns!

OAB pede mais juízes no STF para 
acelerar 500 ações com foro especial

Preocupado com a duração razoável 
do processo, o Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do Brasil enviou ofício 
para o Supremo Tribunal Federal, pedindo 
a convocação de mais juízes instrutores 
para auxiliar ministros nos inquéritos e 
ações penais que tramitam diretamente na 
corte. No documento enviado à presidente 
do STF, ministra Cármen Lúcia, a entidade 
diz que o reforço é necessário para auxiliar 
“uma nação à espera da redenção”.

O pedido foi assinado no dia 12 de 
abril, depois que o ministro Edson Fachin 
autorizou a abertura de 74 inquéritos para 
apuração de informações concedidas por 
executivos e ex-executivos da Odebrecht 
que assinaram delação premiada. A OAB, 
no entanto, não cita expressamente a ope-
ração “lava jato”.

Tramitam hoje no Supremo Tribunal 
Federal 500 processos envolvendo auto-
ridades com foro por prerrogativa de fun-
ção (357 inquéritos e 103 ações penais), 
conforme levantamento citado em feverei-
ro pelo ministro Luís Roberto Barroso. Se-
gundo a OAB, “esse cenário impinge aos 
ministros do Supremo uma intensidade 
de atuação incompatível com a atual es-
trutura”.

O Conselho Federal da Ordem dos Ad-
vogados entende que a solução, em curto 
prazo, é a convocação de mais juízes, já 
autorizada pelo Regimento Interno – três 
reforçam o gabinete do ministro Edson 
Fachin, por exemplo, e outros 15 auxilia-
res atuam na corte. Segundo a entidade, 
acelerar processos é benéfico até para os 
envolvidos, já que “é inegável a mácula 
contra àqueles que estão sob investigação 
em inquéritos, bem como os denunciados 
em ações penais”.

A Lei 8.038/1990 define que é do rela-
tor o papel de convocar juízes de primeiro 
grau e desembargadores “para a realiza-
ção do interrogatório e de outros atos da 
instrução, na sede do tribunal ou no local 
onde se deva produzir o ato”. A presença 
deles é permitida por seis meses, renovável 
por igual período, por até dois anos.

A ministra Cármen Lúcia ainda não res-
pondeu publicamente ao ofício. Ela sinali-
zou que pretende pautar para a segunda 
quinzena de maio um processo que discute 
a validade do foro por prerrogativa de fun-
ção (Ação Penal 937).

Fonte: CONJUR

Associações da Magistratura 
e do Ministério Público emitem nota 
pública sobre Reforma Trabalhista
A Frente Associativa da Magistratura e 

do Ministério Público, composta por asso-
ciações de classe que congregam mais de 
40 mil juízes e membros do Ministério Públi-
co, considerando os termos do substitutivo 
apresentado pelo deputado Rogério Marinho 
no Projeto de Lei n. 6787/2016 (Reforma 
Trabalhista) vêm a público afirmar: 

 1 - O substitutivo apresentado no re-
ferido Projeto de Lei extrapola, em muito, 
o objeto da proposta encaminhada pelo 
Senhor Presidente da República, mas esse 
detalhe formal está longe de ser o seu pro-
blema mais grave. 

 2 - Conhecidos os seus   termos, não há 
dúvida em afirmar que se cuida do maior 
projeto de retirada de direitos trabalhistas 
já discutido no Congresso Nacional desde o 
advento da CLT. 

 3 - Trata-se de um ataque que passa 
pela supressão de direitos materiais e pro-
cessuais da CLT e até mesmo no que deixa 
de ser aplicado do Código Civil na análise 
da responsabilidade acidentária, optando-se 
pela tarifação do valor da vida humana, em 
vários pontos passando também pela evi-
dente agressão à jurisprudência consolidada 
dos Tribunais Regionais e do TST. 

 4 - De outro modo, são criadas/amplia-
das novas formas de contratos de trabalho 
precários, que diminuem, em muito, direi-
tos e remuneração, permitindo, inclusive, 
pagamento abaixo do salário mínimo men-
sal, o que concorreria para o aumento dos 
já elevados níveis de desemprego e de rota-
tividade no mercado de trabalho.

 5 - O substitutivo, além do mais, busca 
a cada momento criar dificuldades e travas 
para o reconhecimento de responsabilida-
des do empregador, como o faz nas novas 
limitações que impôs aos artigos 2º e 3º 

da CLT, podendo esconder nesses novos 
termos as obrigações de grandes empresas 
que já tiraram ou venham a tirar proveito 
de mão de obra escrava. 

 6 - Longe das tradições do Direito e 
do Processo do Trabalho, o substitutivo 
cria, a todo tempo, presunções de que o 
trabalhador age de forma ilícita e censu-
rável na relação processual, colocando a 
empresa como ente sacrificado por essas 
ações. Tanto assim que, em pelo menos 
duas ocasiões, nega aos trabalhadores a 
gratuidade processual plena, mesmo re-
conhecida a sua hipossuficiência: quando 
faltar à primeira audiência e quando as pe-
rícias tiverem resultado negativo, retirando 
dos juízes a possibilidade de exame caso 
a caso. São hipóteses que mais parecem 
ameaças veladas para instrumentalizar 
passivos sancionatórios que a grande parte 
dos trabalhadores não teria como pagar, o 
que resultaria no desestímulo ao acesso à 
jurisdição e na elitização de uma Justiça 
reconhecidamente popular. 

 7 - Mesmo sem esgotar todos os pon-
tos, é necessário dizer ainda que outras 
modificações indevidas, como o fim do 
impulso processual de ofício (que produz 
celeridade) e a inaceitável inclusão da TRD 
no § 7º do art. 879 como fator de correção 
dos débitos trabalhistas, quando o correto 
- e constitucional - seria o IPCA-E, eviden-
ciam que a proposta se balizou marcada-
mente pelos interesses de apenas um lado 
dessa complexa relação. 

 8 - Não bastante, o projeto trata de 
terceirização nas atividades meio e fim e do 
trabalho intermitente, condições altamente 
precarizantes de trabalho em todo o mundo 
e no Brasil especialmente.

 9 - Por tudo isso, a FRENTAS conclama 
os deputados a rejeitarem a proposta.

Subseção Judiciária de Irecê 
realiza II Mutirão de Audiências em 
processos previdenciários do JEF

A Subseção Judiciária de Irecê realiza 
no período de 22 a 26 de maio o II Muti-
rão de Audiências em processos previden-
ciários do Juizado Especial Federal daquela 
Subseção. As audiências ocorrerão no IFBA 
– Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia da Bahia – Campus Irecê e se-
rão conduzidas por seis juízes federais que 
presidirão 45 audiências por dia.

A iniciativa tem a finalidade de realizar 
audiências em aproximadamente 1.500 
processos que se encontram no aguardo de 
instrução e subsequente decisão do Poder 
Judiciário sobre o direito à concessão de 
benefícios previdenciários, especialmente 
em favor dos trabalhadores rurais de toda 
a região abarcada pela jurisdição desta 
Subseção Judiciária, que corresponde a 32 
municípios.

Trata-se de uma iniciativa de evidente 
importância jurídica e também de forte 
caráter social, já que permitirá a inclusão 
sócio-econômica de várias pessoas que, 
hoje, encontram-se no aguardo do reco-
nhecimento de benefícios previdenciários.

Serão mobilizados, a partir da sede 
da Seção Judiciária em Salvador, magis-
trados e servidores que se juntarão aos 
servidores e estagiários da Subseção. A 
DIREF disponibilizou ainda equipamen-
tos de informática, dois veículos e dois 
agentes de segurança, para viabilizar o 
deslocamento dos juízes e servidores e 
auxiliar na sua segurança. Técnicos da 
área de TI e outros com especialização 
administrativa para expedição de RPVs 
também serão deslocados.

Incidem juros de mora no pagamento 
de precatórios e RPVs, decide STF
O STF decidiu que incidem juros de mora entre a data de elaboração de cálculos e a 

expedição da RPV, ou do precatório. A decisão terá impacto em, ao menos, 27 mil proces-
sos sobrestados em outras instâncias, que aguardavam o julgamento.

A análise da matéria teve início quando o ministro Marco Aurélio votou pelo desprovi-
mento do recurso de uma universidade federal questionando acórdão do TRF4. A institui-
ção sustentava que não demorou a pagar o que devia ao credor, sendo ilegal a cobrança 
dos juros decidida pelo TRF4.  

De acordo com o relator, o responsável pela demora é o devedor e o estado apostou 
na morosidade da Justiça para adiar a quitação da dívida. Quando proferiu seu voto, o 
relator propôs uma tese de repercussão geral que foi reajustada na sessão, para que sejam 
abrangidas não só as obrigações de pequeno valor, mas também os precatórios. 

Por unanimidade, o Plenário negou provimento ao recurso e aprovou a seguinte tese: 
“Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cál-
culos e da requisição ou do precatório”. 

Fonte: STF


