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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Nádia da Silva Laranjeira (7ª Vara), Rodrigo Cunha Lima (12ª Vara), Lina Dantas 
Barreto (20ª Vara), Adroaldo Magalhães Fonseca (NUASG), Ana Cláudia Dias Lima 
Seixas (Turma Recursal) e Patrícia Viana (Barreiras). Amanhã: Evie Cristiane santos 
de Araujo (Turma Recursal) e  Katy Carolina Xavier (Juazeiro).  Parabéns!

Reforma trabalhista 
é reação ao TST, diz 
presidente da corte

Para cada ação há uma reação. Citan-
do a terceira lei de Newton, o presidente 
do TST, ministro Ives Gandra Martins Fi-
lho, afirmou que a proposta de reforma 
trabalhista em discussão no Congresso 
é uma reação ao ativismo da Justiça do 
Trabalho.

Ives Gandra disse que, entre 2011 e 
2012, o TST legislou ao alterar 34 prece-
dentes para criar e estender direitos aos 
trabalhadores, sem que houvesse mudan-
ça na lei. Essa ação do TST gerou reação 
do STF e do Congresso, disse o ministro. 
O primeiro reduzindo a jurisdição da cor-
te trabalhista. “Perdemos jurisdição sobre 
servidores públicos, sobre pensões com-
plementares, sobre greves de trabalhado-
res públicos. A cada cinco anos, a nossa 
jurisdição está caindo e não fazemos rela-
ção entre as causas e os efeitos.” 

Já a reação do Congresso, segundo o mi-
nistro, veio pela reforma trabalhista. Durante 
sua exposição, Ives Gandra apresentou um 
gráfico mostrando que, devido a esse ativis-
mo judicial do TST, os direitos trabalhistas 
são maiores que os previstos na legislação. 
Com a reforma trabalhista, o gráfico fica 
mais próximo do tamanho da legislação.

Ao tratar do conteúdo da reforma tra-
balhista, o ministro elogiou a preferência 
à negociação entre trabalhadores e empre-
gadores. Outro ponto considerado positivo 
pelo ministro é a alteração na forma de re-
presentação sindical. Para o presidente do 
TST, o pluralismo na representação sindical 
será positivo para o país.

Conforme noticiado pelo NUPJE – Nu-
cleo Regional de Apoio ao Processo Judicial 
Eletrônico do TRF da 1ª Região, a partir do 
dia 26 de junho de 2017, será disponibili-
zado novo fluxo no PJe para que a SECLA 
– Seção de Classificação e Distribuição  
realize a triagem inicial dos processos dis-
tribuídos no sistema, procedendo à inclu-
são de informação/certidão nos autos, com 
assinatura por meio de certificado digital, 
referente à análise da lista de possíveis 
processos preventos (conexão, continência, 
litispendência, coisa julgada etc), atividade 
que até então vinha sendo realizada pelas 
próprias secretarias das varas.

No caso dos processos que tramitam 
fisicamente, conforme  art. 198 do Pro-
vimento Coger 129/2016, a certificação 
da prevenção sempre foi realizada pelos 
servidores da  SECLA, submetendo-se o 
processo ao juiz distribuidor, que decide 
motivadamente a respeito, seguindo-se a 
distribuição. 

A SECLA analisa as informações forne-
cidas no sistema informatizado da SEção 
Judiciária da Bahia(capital e subseções) 
e, havendo dúvidas quanto à eventual pre-
venção, diligencia, pelo meio mais célere, 
junto  ao juízo eventualmente prevento, as 
cópias da inicial e demais documentos im-

portantes, antes de submeter o processo ao 
juiz distribuidor.

Já nos processos que tramitam eletro-
nicamente (PJe), conforme art. 14 da Por-
taria Presi n. 647/2017, “A distribuição 
será livre e automática, não mais havendo 
juiz distribuidor, cabendo ao próprio ma-
gistrado do órgão processante a análise da 
prevenção, nos termos do art. 5º, § 2º, da 
Resolução CNJ 185/2013.”  

De acordo com o NUPJE,  a partir do 
dia 26 de junho, os  processos continua-
rão sendo  livremente distribuídos, porém, 
havendo indicativo de prevenção, o mesmo 
será redirecionado para uma caixa específi-
ca da SECLA, que consultará cada processo 
constante da  lista de possíveis preventos, 
diligenciando,  junto ao juízo possivelmente 
prevento,  seja por email, seja por malote 
digital, a obtenção das cópias da petição 
inicial e documentos, os quais serão sub-
metidos ao juízo processante  para análise 
da prevenção.

Diferentemente do que acontece com os 
processos físicos,  a  análise da possível 
prevenção,  nos processos que tramitam no 
PJe,  alcança os feitos de todas as  Seções 
e Subseções da   1ª Região, e não apenas 
os da Seção Judiciária da Bahia.

Alteração na rotina de análise 
de prevenção nos processo do PJe

 Malote Digital permite 
economia e celeridade

Para envio de correspondências oficiais, 
como ofícios e memorandos entre órgãos 
do Poder Judiciário, os colaboradores da 
Justiça Federal da 1ª Região (JF1) podem 
contar com o Sistema Malote Digital, ferra-
menta que permite, com mais celeridade, 
o envio e o recebimento de documentos 
como alvarás de soltura, cartas de ordem, 
cartas precatórias, informações processu-
ais e outros.

 O sistema é de âmbito nacional e pode 
ser utilizado por servidores das 1ª e 2ª ins-
tâncias da JF1, prestadores de serviço e 
também estagiários autorizados pela chefia 
imediata. Para isso, basta que o utilizador 
do serviço seja cadastrado pelo gestor res-
ponsável no Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (TRF1) ou pelos cogestores de 
cada seccional por meio de solicitação no 
sistema e-Sosti ou pelo e-mail malotedigi-
tal@trf1.jus.br.

Dentre as muitas vantagens, a econo-
mia por esse sistema eletrônico é um dos 
destaques na melhoria da prestação juris-
dicional. Isso porque o Malote Digital subs-
titui a remessa física de documentos entre 
os órgãos do Poder Judiciário, atividade 
dispendiosa e que representa alto consumo 
de papéis e de outros materiais que, em 
excesso, podem agredir o meio ambiente.

Em breve, um ícone do Malote Digital 
será disponibilizado na área de trabalho 
dos usuários da Primeira Região. Por en-
quanto, o sistema está disponível no en-
dereço eletrônico https://www2.jf.jus.br/
malotedigital/goto.jsf.

Entidades criticam ministro por 
defesa de “limites” para Lava Jato
O ministro do STF e presidente do TSE, 

Gilmar Mendes, defendeu em palestra em 
Recife, "limites" para investigações cujos 
propósitos são "colocar medo nas pessoas, 
desacreditá-las". Com referência expressa à 
Lava Jato,  Mendes afirmou que as apura-
ções de promotores e procuradores se ex-
pandiram demais e que é preciso criticar os 
"abusos". "Não se combate o crime come-
tendo crimes", asseverou.

A Frente Associativa da Magistratura e 
do Ministério Público desaprova que o mi-
nistro Gilmar se valha da imprensa para 
criticar decisões judiciais.

Veja abaixo a nota da FRENTAS: “A 
Frente Associativa da Magistratura e do 
Ministério Público, congregando mais de 
40 mil juízes e membros do Ministério Pú-
blico, tendo em vista as declarações feitas 
pelo ministro Gilmar Mendes com críticas 
a atuação de juízes e promotores no que 
chamou de “momentos de disfuncionalida-
de completa” do Poder Judiciário e do Mi-
nistério Público, vem manifestar seu repú-
dio a qualquer tentativa de desqualificação 
do importante trabalho que o Judiciário e o 
Ministério Público estão realizando.

O Ministro Gilmar Mendes, mais uma 
vez, se vale da imprensa para tecer crí-
ticas a decisões judiciais, o que faz em 
frontal violação ao art. 36 da Lei Orgânica 
da Magistratura, que proíbe a membros 
do Judiciário manifestarem, por qualquer 

meio de comunicação, juízo depreciativo 
sobre despachos, votos ou sentenças.

Ao chamar de abusivas investigações e 
prisões processuais que foram decretadas 
pelo Poder Judiciário, inclusive pelo Supre-
mo Tribunal Federal, a requerimento do Mi-
nistério Púbico, Gilmar Mendes abandona 
a toga e assume a postura de comentarista 
político, função absolutamente incompatí-
vel para quem integra o STF.

Magistrados ou membros do Ministério 
Público, ao exercerem suas funções cons-
titucionais, simplesmente estão aplicando 
as leis aos casos que lhe são submetidos, 
podendo suas decisões ou denúncias se-
rem revistas ou questionadas dentro do 
devido processo legal.

O que não é admitido e não pode ser 
tolerado é que um magistrado, qualquer 
que seja ele, se valha do cargo e do poder 
que titulariza para ser porta-voz de inte-
resses que, em última análise, buscam, 
a qualquer custo, barrar os avanços das 
investigações e punições a todos aqueles 
que nas últimas décadas sangraram os co-
fres públicos do País.

A Operação Lava-Jato é um marco no 
processo civilizatório do Brasil e por isso 
qualquer tentativa de obstrução contra ela 
não será permitida pelo conjunto dos cida-
dãos brasileiros.”

Fonte: Migalhas

 A Persistência da Memória, de Salvador Dali

Esta famosa tela do artista espanhol Sal-
vador Dalí tornou-se uma das obras mais re-
presentativas do movimento surrealista.

É uma obra-síntese do surrealismo, pois 
reúne elementos próprios do movimento, 
como o rompimento com a razão, a libera-
ção da imaginação, a estética onírica etc. 

A tela parece dizer que, ao contrário do 
que se imagina, o tempo não é rígido, imu-
tável, mas maleável, flexível, e, portanto, 
passado e presente – assim como sonho e 
realidade – coexistem, em pé de igualdade, 
na parte “não iluminada” das pessoas.

Dali foi pioneiro na adaptação das ideias 
e teorias psicanalistas de Sigmund Freud à 
pintura e ao mundo das artes em geral. Por 
isso, as teses dos sonhos e do subconsciente, entre outras, de Sigmund Freud eram 
muito bem recebidas pelos surrealistas.

A pintura pertence ao Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova Iorque desde 1934. 
É amplamente reconhecida e frequentemente referenciada na cultura popular.
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