
Edição n. 4.200. Salvador – Bahia. Quinta-feira, 27/11/2014.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Iana Reis Figueiredo (NUCAF) e Marcos Antônio 
Aguiar (SEVIT). Amanhã: Ailton Brandão Neves (Itabuna), 
Antonio Barreto Junior (NUCJU), Gustavo Mamede Xará 
(Guanambi), Karlson Santos Souza (Eunápolis) e Sueli de 
Souza Borges (NUCRE).

Parabéns!!!

A grande procura dos brasileiros pelo atendimento de seus 
direitos levou a uma situação de esgotamento do modelo atual 
de prestação jurisdicional. O novo formato a ser construído deve 
prezar pela celeridade, e passa necessariamente pela valorização 
das formas não litigiosas de solução de controvérsias, como a 
mediação e a arbitragem.  Essa visão foi exposta pelo presidente 
do Supremo.

Para Ricardo Lewandowski, o Brasil passa por uma explosão 
de litigiosidade. Nesse processo, os cidadãos se dão conta de que 
possuem direitos assegurados pelo Estado, e batem à porta da 
Justiça para buscá-los. O Judiciário, como serviço essencial do 
Estado, também sofre do problema de meios insuficientes frente 
aos fins, como ocorre com a educação ou a saúde.

Para presidente do STF, explosão de 
litigiosidade exige mudanças no Judiciário 

"Estou convencido de que precisamos buscar soluções alter-
nativas", afirma o ministro, observando que não se trata de um 
problema que afeta apenas o Judiciário, mas toda a sociedade. 
"Precisamos abandonar a cultura da litigiosidade e inaugurar uma 
cultura da paz, pois é isso de que o Brasil precisa". 

Essa mudança, ressaltou, não irá desmerecer a atividade de 
juízes, membros do Ministério Público ou de advogados. No caso 
dos advogados, o efeito da ampliação da mediação e da arbitra-
gem pode ser até o inverso. "Longe de diminuir o mercado de 
trabalho para advogados, deve criar um novo e dinâmico mercado 
para a advocacia".

Juízes brasileiros estão trabalhando no limite - Ricardo 
Lewandowski afirmou que os magistrados brasileiros estão atu-
ando “nos limites de suas forças”, sobrecarregados com excesso 
de trabalho.

Lewandowski lembrou que o País tem quase 100 milhões de 
processos em tramitação para cerca de 16,5 mil juízes, que pro-
duzem, em média, 1,5 mil sentenças por ano. “A prestação juris-
dicional, se não está inviabilizada, está superada nos modelos 
atuais”, disse o ministro, ao defender outras formas de pacificação 
de conflitos, como a conciliação, a mediação e a arbitragem. “Es-
tou convencido de que devemos buscar soluções alternativas”, 
completou. 

O presidente do CNJ lembrou que o excesso de trabalho está 
afetando a saúde de juízes e de servidores e afastando profissio-
nais da magistratura, que tem 6,5 mil vagas abertas. “Vivemos 
hoje a explosão de litigiosidade do homem comum, que descobriu 
ter direitos. E embora a prestação jurisdicional seja um serviço 
público essencial, o Estado moderno tem limites orçamentários”, 
ponderou. 

Segundo Lewandowski, a solução alternativa de controvérsias 
é um complemento do sistema atual e não desmerece os demais 
protagonistas do sistema de Justiça. “O problema não é só do 
Judiciário, mas de todos nós. Precisamos construir uma cultura 
de paz e de conciliação, que é o que o Brasil precisa hoje, nesse 
mundo conturbado em que vivemos”, disse. 

A Direção do Foro e a Procuradoria do 
MPF na Bahia publicaram a Portaria Con-
junta n.1, de 21/11/2014, que uniformiza 
o procedimento a ser adotado pelo Ministé-
rio Público Federal e pela Justiça Federal, 
durante os plantões judiciais na Seção Ju-
diciária da Bahia.

Pela portaria, o encaminhamento de 
decisões, despachos, manifestações, do-
cumentos e petições durante os horários 
de plantão no âmbito desta Seccional, se 
dará, preferencialmente, por via eletrônica, 
por digitalização das peças, que serão re-
metidas a e-mails especifícos para esta fi-
nalidade da Justiça Federal e do Ministério 
Público Federal.

Os originais das petições do MPF deve-
rão ser encaminhadas à Justiça Federal em 
até cinco dias.

Terão acesso aos e-mails os juízes fe-
derais, os membros do MPF plantonistas 
e os servidores de apoio. As autorizações 
de acesso aos e-mails serão atualizadas 
semanalmente, para incluir os plantonis-
tas do período atual e descadastrar os do 
período anterior.

Excetuam-se da comunicação eletrôni-
ca regulamentada pela portaria, medidas 
com tamanho de arquivos digitalizados 
acima de 10MB. A remessa das mensa-
gens para os e-mails deve ser precedida do 

Seccional da Bahia e MPF publicam 
portaria conjunta uniformizando 

procedimentos durante os plantões
acionamento das instituições via telefones 
previamente divulgados e o recebimento do 
material e sua integralidade devem ser con-
firmados por e-mail pelo recebedor.

A publicação da Portaria se deveu à 
necessidade e importância de otimização 
de recursos e uniformização de procedi-
mentos relativos às atividades desenvolvi-
das nos plantões judiciais; à necessidade 
de conferir maior segurança às ferramen-
tas para troca de dados; à aplicação do 
princípio da eficiência, art. 37 caput, da 
Constituição Federal; e em razão da re-
alidade e atual imprescindibilidade dos 
meios eletrônicos na consecução das ati-
vidades judiciais.

Conheça hoje a CESOL

A maior parte das tendas montadas du-
rante Feira de Ação Social são resultados 
de um trabalho de assessoria e apoio re-
alizado pelo Centro Público de Economia 
Solidária (CESOL) em parceria com os seus 
grupos beneficiários.

Criado em 2008, o centro desenvolve 
palestras e oficinas que incentivam e qua-
lificam o trabalho de pessoas autônomas e 
organizações solidárias que buscam ampliar 
e melhorar o seu projeto. 

Há dois anos na Sussuarana, o CESOL 
possui unidades na Barra e nos Mares e 
também em cidades do interior. Para mais 
informações, a unidade do CESOL no bair-
ro de Sussuarana fica na Av. Ulisses Gui-
marães, 4024. Telefone: 3022-9553.

NUASG informa serviços 
de controle de pragas
O NUASG  realizará serviço de desinse-

tização/desratização no Fórum Teixeira de 
Freitas e no Ed. Arx da Costa Tourinho.                                       

No sábado haverá pulverização com 
inseticida líquido nas áreas externas e in-
ternas dos edifícios (rodapés e ralos). Até 
oito horas após o serviço não devem per-
manecer pessoas nos locais. Este serviço 
será concluído até 13 horas. 

Na segunda-feira, 1º/12 haverá revisão 
da aplicação de raticidas nas áreas inter-
nas e externas e aplicação de inseticida na 
forma gel nos móveis. Este serviço é feito 
na presença dos magistrados e servidores e 
não acarreta problemas de saúde às pesso-
as na forma como é aplicado. 

 As unidades deverão disponibilizar 
chaves na sexta-feira, 28/11 e permitir o 
acesso a todas as salas para máxima eficá-
cia do serviço de pulverização.
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