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Aniversariantes
Hoje: Erisangela Nunes Hohenfeld 

Santos  (9ª Vara), Valgnei Dias de Oli-
veira (20ª Vara), Ana Marta Abreu Mei-
relles (SECAD), Nara Ilma de Sá Barret-
to Trindade (Feira de Santana), Sérgio 
Fernando Nogueira Júnior (Itabuna), 
João Marcos Ferraz de Araújo (Vitória 
da Conquista). 

Amanhã: Marcel Peres de Oliveira, 
juiz federal da 3ª Vara de Feira de San-
tana, Jaqueline Ribeiro dos Santos (3ª 
Vara), Diana Cordeiro Mattos (DIREF) 
e Sonia Maria Dalcum Jonde Monteiro 
(NUASG). 

Parabéns!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: juíza federal 
Cláudia Tourinho Scarpa, diretora do Foro da Seção Judi-
ciária da Bahia. Supervisão, redação, fotos, distribui-
ção, diagramação e impressão: Luiz Goulart - SECOS. 
Revisão: Márcia Magalhães. Estagiária de Jornalismo: 
Isabel Portela. Tiragem: 26 exemplares. Edição eletrô-
nica encaminhada para mais de 1.000 e-mails. Tele-
fones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. 
Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: 
www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Há dez anos, o JFH publicou a notí-
cia abaixo:

08/05/2007 - V Encontro de Direto-
res e Supervisores da Área Administra-
tiva aconteceu no último fim-de-sema-
na, na Praia do Forte - O V Encontro de 
Diretores de Núcleo e Supervisores da 
Área Administrativa aconteceu no último 
fim de semana, 5 e 6 de maio, no Hotel 
Vila dos Corais, na Praia do Forte.

Com o patrocínio do Banco do Brasil, 
do Banco Alfa e do PGQVT, o encontro 
transcorreu em clima de descontração e 
amizade, com grande integração entre 
os diretores dos núcleos e os supervi-
sores das seções que compõem a área 
administrativa.

No sábado à tarde, houve uma ativi-
dade ministrada pelo psicólogo Ricardo 
Barreto, que concluiu a sequência dos 
três encontros que participou. Os dois 
anteriores se deram no Hotel da Bahia  e 
no Hotel Bahia Plaza Resort. O profissio-
nal abordou temas ligados a questões de 
pessoal, motivação, liderança, auto-esti-
ma, espírito de equipe e auto-confiança. 
Auxiliando-o, estava a também psicólo-
ga Ana Cláudia Behrens, que trabalha 
há 13 anos com Relações Humanas, 
cuidando especialmente de questões li-
gadas ao relacionamento no trabalho.

No domingo pela manhã, houve a 
palestra da psicóloga Angelita Menezes, 
mestra em relações do trabalho. A pro-
fissional fez um trabalho de vivência, 
abordando diversos problemas ligados 
aos conflitos pessoais e profissionais 
da vida e os princípios básicos dos re-
lacionamentos humanos. Conduziu, por 
algumas horas, de maneira divertida e 
séria, questões da psicologia analítica 
junguiana. Utilizando exemplos tirados 
do dia-a-dia e da cultura pop atual, fo-
ram abordados os diversos papéis que 
representamos, a importância do líder 
nas organizações, os diferentes tipos de 
liderança, as vantagens da delegação e 
as principais resistências à delegação.

JFHHÁ DEZ ANOS

O NUTEC informa que já estão em ope-
ração dois novos links de comunicação por 
meio de fibras ópticas, utilizados para co-
nectar as redes de computadores do Prédio 
dos JEFs ao Prédio Sede. 

O NUTEC optou pela aquisição de dois 
links de comunicação em rotas distintas 
como medida para garantir a disponibili-
dade da rede de computadores e todos os 
serviços associados (como sistemas, email, 
arquivos e internet) no Prédio dos JEFs 

O primeiro link faz uma rota aérea, uti-
lizando os postes da COELBA. O outro link 
tem uma rota subterrânea, que utiliza as 
galerias da concessionária de telefonia fixa 
OI e da Secretaria de Infraestrutura do Go-
verno da Bahia, no CAB. 

A operação de links em  rotas redun-
dantes visa a reduzir probabilidades de 
interrupções nos serviços da rede devido 
à baixa probabilidade de ocorrência simul-

tânea de evento que danifi-
que os links nas duas rotas. 
O link aéreo entrou em ope-
ração no dia 18 de março e 
o link subterrâneo, em 8 de 
abril.

Até o início da operação 
dos novos links, a ligação 
entre o prédio dos JEFs e o 
Fórum Teixeira de Feitas era 
feita por um link em rota sub-
terrânea, que operava a 17% 
da sua capacidade total.   

Com o mesmo objetivo 
de garantir a disponibilidade dos serviços, 
bem como melhorar nossa infraestrutura e 
preparar a Seccional para a ampliação do 
PJe, foi contratado um novo acesso à inter-
net, com capacidade seis vezes maior que 
o atual link, que será mantido para haver 
redundância. 

O novo link está em fase de testes e em 
breve o NUTEC informará o cronograma de 
implantação, que se dará de maneira gra-
dativa, com a inclusão de grupos de usuá-
rios, de acordo com a lotação. 

NUTEC já opera dois links de fibras 
óticas para conexão das redes de 

micros dos prédios da sede e dos JEFs

Ministro do TST e desembargador 
divergem se Reforma Trabalhista 
retira direitos de trabalhadores

O ministro do TST Maurício Godinho 
Delgado e o desembargador Marlos Melek, 
do TRT da 9ª Região, divergiram sobre a re-
tirada de direitos pela reforma trabalhista.

Em sessão temática no Plenário do TST, 
Delgado apontou que, apesar de a propos-
ta não retirar direitos automaticamente, ela 
possibilita que eles sejam suprimidos no dia 
a dia da relação laboral. Por outro lado, Me-
lek afirmou que a proposta aprovada pelos 
deputados não suprime direitos.

Delgado criticou a proposta e disse que 
o Senado “pode e deve corrigir os excessos 
e as desproporcionalidades” do texto apro-
vado pela Câmara dos Deputados. Segundo 
ele, a reforma "é bastante larga, profunda" 
e retira muitos direitos, "mas com uma in-
teligência, com uma sagacidade sem par".

"Ela não faz a retirada automática. Ela 
permite que os direitos sejam retirados na 
prática. Então, aqueles que dizem que não 
há retirada de direito também não estão 
cometendo inverdades. Os direitos não es-
tão exatamente todos sendo retirados. Po-
derão ser retirados no dia a dia da relação 
de emprego", afirmou.

O magistrado destacou que a proposta 
retoma um tipo de poder individual do em-
pregador, próprio do Código Civil de 1916, 
já revogado pelo Parlamento. “Não é mais 
o caso de apenas permitir a redução de 
direitos por negociação coletiva. O proje-
to foi além. Foi ao extremo e deu pode-
res quase incontrastáveis ao empregador, 
como se fosse uma relação entre iguais, 
quando na verdade se trata de um contra-
to de adesão.”

Outro ponto criticado pelo ministro do 
TST é o que trata da jornada intermitente. 
Essa modalidade, segundo ele, é inaceitá-
vel, pois deixará o empregado numa espé-
cie de “servidão voluntária”, já que o indiví-
duo que passar por isso ficará à disposição 
o tempo inteiro, ao aguardo da convocação.

"Ele vai receber pelo que trabalhou e se-
quer poderá ter crédito bancário, por exem-
plo, porque o salário será desconhecido. 
Nem ele [salário definido], nem o patrão 
saberá, dependerá do dia, da semana, do 
mês. O Parlamento não precisa fazer isso 
com os brasileiros”, disse.

Em defesa do texto já aprovado pelos 
deputados, Marlos Melek rebateu várias 
críticas que o texto tem recebido. Sobre as 
afirmações de que a reforma desprotege a 
mulher gestante ao permitir que ela traba-
lhe em atividade insalubre, Melek disse que 
é exigido em trabalho nessas condições um 
atestado de médico de confiança da em-
pregada. O juiz também destacou que essa 
redação foi acordada com a bancada femi-
nina na Câmara.

Outro ponto citado pelo juiz foi a jor-
nada de 12 horas trabalhadas por 36 de 
folga. Para ele, essa é apenas a formali-
zação de uma situação que já é pratica-
da, inclusive por médicos e enfermeiros. 
Marlos Melek classificou como "discursos 
ideológicos" as afirmações de que o projeto 
retira direitos fundamentais dos trabalha-
dores. Para ele, a reforma trabalhista pode 
atrair investimentos e gerar empregos, por 
dar segurança jurídica aos empregadores.

Fonte: CONJUR

TRF1 na uniformização 
de procedimentos

O TRF1 vem trabalhando pela uniformi-
zação de procedimentos em toda a Primei-
ra Região. A Comissão Gestora de Prece-
dentes do Tribunal, instituída pela Portaria 
Presi n. 378/2016 é responsável pela in-
teligência e política de desenvolvimento e 
uniformização dos procedimentos adminis-
trativos decorrentes de sobrestamento de 
processos em virtude de repercussão geral 
e de casos repetitivos no âmbito da Justiça 
Federal da 1ª Região.

Fonte: TRF1

Frequência 
de estagiários

Visando a garantir o pagamento da 
bolsa estágio em folha ordinária até o 5º 
dia útil de cada mês, a Portaria SECAD n. 
35/2017, estabelece que apenas recebe-
rão a bolsa no prazo citado os estagiários 
cujos supervidores encaminharem, via SEI, 
à Seção responsável, a respectiva frequên-
cia e até o dia 1º dia útil do mês subse-
quente ao trabalhado. 

Estudantes que tenham sua frequência 
apresentada após o mencionado 1º dia útil 
restarão prejudicados, eis que só receberão 
a bolsa a que fazem jus por meio de folha 
suplementar, posteriormente.

Compensação da 
paralisação de 28/4
O NUCRE encaminhou e-mail a todos os 

diretores e supervisores informando sobre a 
compensação do dia de paralisação dos ser-
vidores realizado no último dia 28/4.

 Os servidores que participaram da 
paralização deverão compensar o dia pa-
rado. Entretanto, a Mesa de Negociação 
recomendou que a compensação fosse por 
produtividade. 

Qualquer dúvida deve ser encaminhada 
ao e-mail: secap.ba@trf1.jus.br.


