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Aniversariantes
Hoje: Bianca Boaventura de 
Oliveira Lacerda (Vitória da 
Conquista) e Thaine Rodrigues 
da Silva (Feira de Santana). 

Amanhã: Marlene Pinho de Oli-
veira (Diretora de Secretaria da 
7ª Vara), Allan Emmanuel da 
Silva Ribeiro (Diretor de Se-
cretaria da 22ª Vara), Eliezer 
Lima Dultra (8ª Vara), Viviane 
Mamede Pincovsky (11ª Vara) 
e Jorge Pereira de Araújo Filho 
(NUCJU). 

Parabéns!

1º Seminário Jurídico sobre Reforma 
Previdenciária e Reforma Política 

17 ministros do Tribunal Superior 
do Trabalho assinam documento 

contra a Reforma Trabalhista
Para 17 ministros do Tribunal Superior 

do Trabalho, o  projeto de lei da reforma 
trabalhista, atualmente em tramitação no 
Congresso, enfraquece os direitos dos tra-
balhadores e cria regras restritivas no âm-
bito do Direito Processual do Trabalho.

Em documento entregue ao presidente 
do Senado, Eunício Oliveira, os ministros 
comentam pontos do PLC 38/2017, uma 
das principais pautas do governo Michel 
Temer no Congresso. O texto altera mais 
de 100 dispositivos da CLT para flexibili-
zar regras de contratos de trabalho e já foi 
aprovado pela Câmara e agora está sendo 
discutido pelos senadores.

Segundo os ministros, o projeto, se 
aprovado, vai dificultar o acesso à Justiça 
por pessoas mais pobres. Eles citam par-
tes do projeto, por exemplo, que buscam 
eliminar passivo trabalhista durante o 
próprio desenrolar do vínculo empregatí-
cio ou logo depois do seu fim e a previsão 
de arbitragem privada no direito individu-
al do trabalho, de acordo com o salário 
do empregado.

O documento afirma ainda que as mu-
danças vão diminuir a função constitucio-
nal interpretativa dos tribunais de trabalho, 

em contraponto ao que diz a Constituição 
de 1988 e em comparação a outras cortes. 
Além de aumentar a influência do Direito 
Civil dentro do Direito Individual e Coletivo 
do Trabalho, “induzindo a que esses cam-
pos sociais do Direito se afastem da sua 
clássica, histórica e constitucional matriz 
social e humanística”.

Os ministros dizem ter encontrado na re-
forma cerca de 50 lesões graves de direitos 
e que o projeto libera a terceirização de for-
ma irrestrita. Eles criticam também pontos 
do projeto que permitem parcelamento de 
férias em três períodos, sendo que um pre-
cisa ter pelo menos 14 dias; caracterização 
restritiva das hipóteses de dano moral do 
trabalhador; restrição das hipóteses de equi-
paração salarial; e eliminação da necessida-
de de prévia negociação coletiva trabalhista 
para dispensas coletivas dos trabalhadores.

O documento foi entregue também ao 
senador Ricardo Ferraço, relator da propos-
ta na Comissões de Assuntos Econômicos e 
de Assuntos Sociais do Senado.

O documento pode ser lido em: http://s.
conjur.com.br/dl/trabalhista-reforma-tst.pdf                                        

                                   Fonte: CONJUR

Tribunais ampliam quadro 
de pessoal da Justiça de 1º grau

Diversos tribunais começaram a redis-
tribuir servidores e dotações orçamentárias 
com objetivo de priorizar a força de traba-
lho do 1º grau da Justiça, em cumprimento 
à Resolução do CNJ 219/2016, cujo prazo 
para implementação se encerra no dia 1º 
de julho.

No Tribunal de Justiça do Ceará, a dis-
tribuição de recursos com a remuneração 
de servidores comissionados passou a ser 
de 75% no 1º grau e 25% no 2º — até 
então, havia 54% dos recursos no 1º grau 
e 45% no 2º. Outros projetos de reestrutu-
ração de cargos estão em curso nos TJs do 
Piauí e DF e  no TRT de Minas Gerais.

A necessidade de priorizar o 1º grau foi 
constatado em dados do relatório Justiça 
em Números, do CNJ. De acordo com esse 
documento, 92% dos processos que trami-
tam na Justiça estão em primeira instân-
cia. Com isso, a carga de trabalho do juiz 
de primeira instância é duas vezes maior 
que a de um de segunda instância. É lá que 
está também a maior parte de servidores 
do Judiciário (83%).

Para cumprir a resolução do CNJ que 
determina a distribuição adequada de ser-
vidores ao volume de processos recebidos, 
o Tribunal de Justiça do DF transferiu 400 
funções comissionadas para o primeiro 
grau. A estratégia do tribunal foi aumentar 
o número de servidores na área-fim do tri-
bunal. “Houve uma transferência de 35% 
do orçamento com FCs para o 1º grau e 
manteve-se um funcionamento adequado 
e mais otimizado das áreas administrati-
vas, que são muito importantes”, diz o juiz 
do TJ-DF Carlos Alberto Martins Filho. 

O TJ do Ceará conseguiu equalizar a 
força de trabalho, rompendo com a histó-
rica concentração de pessoal no 2º grau. 
“Como a demanda de casos novos no Po-
der Judiciário do Ceará revela, em média, 
que 90% deles têm início no primeiro 
grau, é lá que devem estar concentrados, 
proporcionalmente, os recursos gastos 
com a remuneração dos comissionados e 
a força de trabalho”, afirma o juiz Marcelo 
Roseno, auxiliar da presidência do TJCE. 

Fonte: CNJ

Recadastramento no Pro-Social/2017
termina no dia 31 de maio

Em obediência à determinação da Se-
cretaria de Benefícios Sociais do TRF da 
1ª Região, o NUBES informa sobre o Re-
cadastramento Pro-Social/2017 para todos 
os beneficiários, a ser realizado no período 
de 8 a 31/05/2017.

As orientações adequadas aos benefi-
ciários da Justiça Federal da Bahia foram 
encaminhadas para todos os e-mails, de 
forma detalhada, com os arquivos anexos e 
links para os formulários gerais e específi-
cos, de acordo com a categoria dos depen-
dentes incluídos.

Os formulários preenchidos e assinados,  
acompanhados da respectiva documen-
tação, deverão ser enviados via SEI para 
SJBA-SETBES, contendo encaminhamento 

com a assinatura eletrônica pessoal do be-
neficiário titular, em obediência a determi-
nação superior de que todos os documen-
tos administrativos devem tramitar apenas 
em meio digital através do sistema SEI.

Em decorrência de reiteradas dúvidas 
sobre a rotina para encaminhamento do 
processo SEI de entrega de formulários/do-
cumentação do recadastramento, foram en-
caminhadas, por e-mail, mais informações 
detalhadas para orientação.

O NUBES permanece à disposição para 
esclarecimentos necessários no Setor de 
Benefícios Sociais - SETBES, pelos telefo-
nes (71) 3617-2927 / 9133, com os ser-
vidores Conceição Moraes, Helena Barros 
ou Gilson Suzarte.


