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Aniversariantes  
Hoje: Ana Carolina Ferreira dos San-
tos Fujita (4ª Vara), Célio Brito Santos 
(Vitória da Conquista), Flávio Cedraz 
da Silva (Campo Formoso) e Rogério 
Carvalho (Stefanini). Amanhã: Aroldo 
Aparecido de Andrade (Feira de San-
tana), João Marcelo de Souza Oggioni 
(Turma Recursal),Nara Peregrino de 
Carvalho (Irecê), Danilo Costa Sousa 
(6ª Vara), Gustavo Ayslan Vieira Dan-
tas dos Santos (NUTEC) e André Luis 
Santos do Amor Divino (Áquila).
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A valorizada arte de rua de Banksy
Banksy, de 40 anos, é o pseudônimo de um 

artista plástico britânico que também é grafitei-
ro, pintor, ativista político e diretor de cinema. 

Sua arte de rua satírica e subversiva combi-
na humor negro e graffiti feito com uma distinta 
técnica de estêncil. Seus trabalhos de comentá-
rios sociais e políticos podem ser encontrados em 
muros e pontes das maiores cidades do mundo, 
principalmente Londres e Nova Yoque.

Conhecido pelo seu desprezo pelo governo 
que rotula graffiti como vandalismo, Banksi ex-
põe sua arte em locais públicos como paredes 
e ruas. Banksi não vende seus trabalhos dire-
tamente, no entanto, sabe-se que leiloeiros de 
arte tentaram vender alguns de seus graffitis nos 
locais em que foram feitos e deixaram o proble-
ma de como remover o desenho nas mãos dos 
compradores. 

As valiosas obras de Banksy entraram defini-
tivamente no universo pop e são disputadíssimas 
por galerias de arte, quase sempre atingindo ci-
fras superiores a 1 milhão de dólares em leilões. 

O detalhe mais curioso sobre Banksi é que 
ninguém conhece sua verdadeira identidade, 
pois ele se recusa a ser fotografado ou filmado.

Seu primeiro filme foi indicado para o Oscar 
de Melhor Documentário.

Avisos do NUCRE
FOLGA ELEITORAL

 Servidores que estiveram à disposição 
do TRE nos dias úteis e que nesses dias 
não compareceram ao serviço na Justiça 
Federal devem informar o fato formalmente 
quando da entrega das declarações da Jus-
tiça Eleitoral. 

ENTREGA DE COMPROVANTES

Os servidores deverão entregar na SE-
CAP ou SESAP o comprovante de quitação 
com as Eleições de 2014 após o segundo 
turno.

Esta regra vale para todos os servido-
res ativos na Seccional e nas Subseções, 
em qualquer das modalidades (do quadro, 
ingressos pelo SINAR, requisitados e em 
exercício provisório), bem como os aposen-
tados e pensionistas. 

Para servidores das Subseções, o pro-
cedimento continua o mesmo das eleições 
anteriores: a SESAP remeterá para a SE-
CAP em até 30 dias após o segundo  turno 
a lista com o nome de todos os servidores, 
indicando a quitação ou não da obrigação.  

UniCorp em 
Videoconferência 

A Terça Gerencial desta semana aborda 
o tema: “O Autoconhecimento como ferra-
menta de Gestão de Pessoas” com a pa-
lestra da Psicóloga Clínica e Organizacional 
Osanete Araújo de Oliveira. 

A transmissão será feita pela Seção Judi-
ciária de Goiás. Na Bahia a palestra poderá 
ser assistida amanhã, terça-feira, a partir das 
14h, na Sala de Treinamento do 3º andar. 

As terças gerenciais consistem na rea-
lização de eventos voltados para o desen-
volvimento gerencial que visam promover a 
disseminação de diversos conceitos sobre o 
assunto, bem como apresentar ferramentas 
que auxiliarão a realização das tarefas dos ges-
tores da Justiça Federal da Primeira Região.

Além disso, oferecem aos titulares de 
funções comissionadas e cargos em co-
missão de natureza gerencial mecanismos 
para cumprir, em cursos da área de desen-
volvimento gerencial, a carga horária míni-
ma obrigatória em cumprimento ao artigo 
59 da Resolução 3/2008-CJF.

A participação no evento será registrada no 
sistema informatizado pela respectiva área de 
capacitação do órgão de lotação do servidor. 

HEMOBA realiza hoje 
palestra sobre doação 

de medula óssea
O HEMOBA estará hoje na nossa Seção 

Judiciária realizando palestra informativa 
tratando da importância da doação de me-
dula óssea para compor um banco de san-
gue nacional e integrado e que beneficie os 
portadores de doenças  que necessitem de 
transplante.

Esta é uma parte da campanha encam-
pada pelos servidores da Seção Judiciária 
da Bahia para conseguir doadores de medu-
la óssea para a servidora Ana Cláudia Ortiz, 
portadora de leucemia mieloide aguda.

A palestra será no foyer do Fórum Tei-
xeira de Freitas, às 15h e precederá a visita 
que o HEMOBA fará à nossa Seccional no 
dia 17/10 para recolher amostras de dos 
doadores voluntários. 

O ministro Mauro Campbell Marques 
quer que o STJ vtambém tenha data para 
resolver os processos afetados como recur-
sos repetitivos. Ele encaminhou propostas 
para que o colegiado dê mais racionalida-
de ao julgamento desses casos, que são 
representativos de controvérsias judiciais 
que se repetem pelo país. O presidente do 
tribunal, ministro Francisco Falcão, levou a 
ideia para a comissão que montou no STJ 
para discutir soluções para dar conta dos 
recursos repetitivos em trâmite na corte.

A ideia do ministro Campbell foi inspira-
da nas propostas do ministro Roberto Bar-
roso, do STF, para o julgamento dos casos 
com repercussão geral reconhecida naquele 
tribunal. Barroso propôs que o STF só reco-
nheça a repercussão geral no fim de cada 
semestre e que defina quantos casos pode-
rão ser afetados por ano. E deve também 
definir uma data, com prazo máximo de seis 
meses, para que cada processo seja julgado.

O STJ não tem um mecanismo de filtro. 
Só pode negar recursos com base em suas 
súmulas ou por critérios de admissibilidade 
relacionados a teses já pacificadas. A afe-
tação de recursos como repetitivos é o mais 
próximo disso à disposição do STJ: o rela-
tor de um caso, ao perceber que esse re-
curso trata da mesma matéria de milhares 
de outros nas instâncias inferiores, pode 
declarar o caso que está em seu gabinete 
como repetitivo.

STJ discute dar prazos
para julgar recursos repetitivos

A tese definida pelo STJ num recurso 
repetitivo é a que será aplicada a todos os 
processos com a mesma matéria. É uma 
solução em direção à vocação constitucio-
nal do tribunal, de definir teses. Só que 
ela começa a delinear problemas. Como 
a decisão do STJ se aplica aos casos nas 
demais instâncias, os processos ficam pa-
rados. Portanto, quanto mais casos repeti-
tivos afetados, mais processos parados nos 
tribunais locais.

O ministro Mauro Campbell propõe qua-
tro coisas. A primeira é que, antes de afetar 
um caso como repetitivo o relator envie por 
e-mail aos colegas o despacho da afetação, 
a delimitação da tese e os recursos em trâ-
mite no STJ a respeito do mesmo assunto. 
Assim, todos podem debater os termos da 
afetação e inclusive sugerir outro processo 
principal, caso achem que o escolhido não 
traz todas as nuances da discussão.

A segunda proposta é o presidente da 
seção em que será julgado o recurso con-
vocar todos os ministros para definir uma 
data para o julgamento. E também valerá o 
prazo máximo de seis meses. Há também 
a sugestão de agendar sessões exclusivas 
para o julgamento desse tipo de recurso. 
Com isso, o ministro pretende dar previsibi-
lidade ao tribunal e evitar que milhares de 
processos fiquem represados por demora 
de definição no STJ.

Depois de fixadas as datas, as informa-
ções a respeito dos casos devem ser en-
caminhadas à Secretaria de Comunicação 
Social para divulgação no site do STJ. Tudo 
isso com até seis meses de antecedência.

Por último, quando do julgamento do re-
curso repetitivo e se houver muitas susten-
tações orais e amici curiae, o presidente da 
sessão pode separar o julgamento em dois 
momentos: um para ouvir as manifestações 
e outro para colher os votos dos ministros.

Inicialmente, o ministro Campbell suge-
riu que suas propostas se aplicassem aos 
julgamentos na 1ª Seção, da qual faz parte 
e que julga matéria de Direito Público. 

Mas o problema do sobrestamento de 
processos se tornou tão preocupante que 
o presidente do STJ, ministro Francisco 
Falcão, criou uma comissão para estudar 
soluções generalizadas. O que era para pa-
dronizar a jurisprudência nacional acabou 
adicionando mais um ingrediente à equa-
ção irresolvível do excesso de demanda ao 
Judiciário.

Falcão concedeu uma entrevista coleti-
va na qual anunciou as medidas que vêm 
sendo tomadas para “o enfrentamento das 
demandas repetitivas” e quais soluções se-
rão tentadas para desafogar a Justiça.

Obra-prima da Semana


