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Aniversariantes  
Hoje: Emerson Conceição Fraga Sena 
(NUCJU), Andressa Souza Sá Cangus-
sú (Vitória da Conquista), Antônio dos 
Santos Junior (10ª Vara) e Renata da 
Silva Gomes (NUCRE). 
Amanhã: Alex Souza dos Santos (Itabu-
na), Cláudio Alves Litieri Brentz (NU-
CAF), Liana Caldas Vieira da Silva(17ª 
Vara), Marcos Antonio Bezerra de Car-
valho (NUTEC), Mário Caldas Santos 
Neto (3ª Vara), Raul Farias Bernardi-
no (Juazeiro) e Paulistevão de Oliveira 
Souza Nascimento (1ª Vara).
Domingo: Edival Barreto de Maga-
lhães Júnior (SECAD), Priscila Correa 
de Carvalho (Juazeiro), Vicente Paulo 
Magalhães Filho (15ª Vara), Anna Ma-
bel da Paz Carneiro (24ª Vara), Juliana 
Guimarães Santos (Ilhéus), Leonardo 
Silva Paz (9ª Vara) e Adilton Manoel 
da Conceição (Áquila). 
Segunda-feira: Ana Carolina Ferreira 
dos Santos Fujita (4ª Vara), Célio Brito 
Santos (Vitória da Conquista), Flávio 
Cedraz da Silva (Campo Formoso) e 
Rogério Carvalho (Stefanini)

Parabéns!!!
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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Ministro Francisco Falcão 
pede nova reforma do Judiciário

O presidente do STJ, ministro Francis-
co Falcão, defendeu a aprovação de novas 
reformas no Judiciário como um dos cami-
nhos para resolver os problemas de conges-
tionamento, lentidão e aumento progres-
sivo das demandas no Brasil. O ministro 
comentou os dados do relatório Justiça em 
Números 2014 do CNJ, que revelou que o 
número de processos baixados a cada ano 
pelos juízes brasileiros cresceu 9,3% desde 
2009, mas ainda é inferior à quantidade 
de casos novos que ingressam anualmente.

O número de processos em trâmite che-
gou a 95,14 milhões em 2013. Desses, 
66,8 milhões já estavam pendentes no iní-
cio de 2013 e 28,3 milhões representam 
casos que ingressaram ao longo do ano.

O ministro defende a aprovação da PEC 
209/2012, que disciplina a análise da ad-
missibilidade do recurso especial, avalian-
do dessa forma a relevância da questão 
federal a ser decidida. Com isso, segundo 
explicou, será necessário demonstrar que o 
caso ultrapassa interesses subjetivos. 

Demandas de massa - Logo que assu-
miu a Presidência do STJ, Falcão determi-
nou que fossem analisados com mais ra-
pidez os recursos repetitivos que estejam 
entre os de maior demanda da população. 
Com isso, em um único julgamento, o STJ 
poderá resolver de uma só vez de 50 a 200 
mil processos judiciais. 

Os dados do Justiça em Números relati-
vos ao STJ mostram que o total de proces-
sos baixados aumentou 5%. Entre 2011 
e 2013, a produtividade dos ministros 
aumentou 44% — cada ministro baixou, 
em 2013, uma média de quase 3 mil pro-
cessos a mais do que a média de 2011. 

Em consonância com iniciativa do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
que adota a medida há mais tempo em 
seu portal, a Subseção de Paulo Afonso 
inaugurou sua página oficial no Facebook, 

Tribunal decide validar 
lei que proíbe sacolas 

plásticas em São Paulo

A lei paulistana que proibiu em 2011 
a distribuição de sacolas plásticas nos 
supermercados foi considerada constitu-
cional pelo TJ paulista que suspendeu 
uma liminar que proibia a aplicação da 
regra e julgou improcedente ação movi-
da por sindicato de material plástico. 

A Lei Municipal 15.374 teve sua 
aplicação suspensa porque o sindicato 
dizia que a regulação de matéria relativa 
a meio ambiente não é de competência 
municipal. A prefeitura tentou derrubar a 
decisão em 2ª, sem sucesso. A Câmara 
Municipal chegou a apresentar reclama-
ção ao STF, mas teve o pedido negado.

O TJ-SP concluiu que não havia pro-
blema na proibição das sacolinhas. O 
Sindicato da Indústria do Material Plás-
tico só poderá recorrer ao STJ.

VERDE
ÁREA

Subseção Judiciária de Paulo Afonso
é primeira a ter página no Facebook

Pedido de doação:
você pode ajudar?

A pedido da juíza federal Nilza Reis, ti-
tular da 8ª Vara,  o Justiça Federal Hoje 
solicita um gesto de solidariedade aos pais 
que dispõem de um carrinho de bebê e que 
dele não mais necessitam.

O carrinho, atualmente sem uso, será 
muito bem aproveitado por uma mãe ca-
rente que está gravida e dará à luz em no-
vembro a um bebê e não tem condições de 
adquirir um novo.

As pessoas que quiserem ajudar, mes-
mo que tenham um carrinho de bebê 
usado, podem entrar em contato com 
a magistrada na 8ª Vara pelo telefone 
3617-2608.

HEMOBA estará nesta Seccional para 
palestra sobre doação de medula óssea

O HEMOBA estará na nossa Seção Ju-
diciária na próxima segunda-feira, 13/10, 
quando realizará uma palestra informativa 
para todos como parte da Campanha de 
Cadastro de Medula Óssea tratando da im-
portância da doação de medula óssea para 
compor um banco de sangue 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 Judiciá-
ria da Bahia para conseguir doadores de 
medula óssea para a servidora Ana Cláu-
dia Ortiz, portadora de leucemia mieloide 
aguda.

A palestra ocorrerá no foyer do Fórum 
Teixeira de Freitas, às 15h, aberta a todos 
e precederá a visita que o HEMOBA fará à 
nossa Seccional no dia 17/10 para reco-
lher amostras de 5 a 10 ml de sangue dos 
doadores voluntários. 

 Qualquer pessoa entre 18 e 54 anos 
com boa saúde poderá doar medula ós-
sea. Esta é retirada do interior de ossos 
da bacia, por meio de punções, sob anes-
tesia, e se recompõe em apenas 15 dias.

 Os doadores preenchem um for-
mulário com dados pessoais e é coletada 
amostra de sangue com 5 a 10ml para 
testes, que determinam as característi-
cas genéticas que são necessárias para a 
compatibilidade entre doador e paciente.

 Os dados pessoais e os resultados 
dos testes são armazenados em um siste-
ma informatizado que realiza o cruzamen-
to com dados dos pacientes que estão ne-
cessitando de um transplante.

 Em caso de compatibilidade com 
um paciente, o doador é então chamado 

para exames complementares e para rea-
lizar a doação. 

 Tudo seria muito simples e fácil, 
se não fosse o problema da compatibili-
dade entre as células do doador e do re-
ceptor. A chance de encontrar uma me-
dula compatível é, em média, de UMA 
EM CEM MIL! 

 Por isso, são organizados Registros 
de Doadores Voluntários de Medula Óssea, 
cuja função é cadastrar pessoas dispostas 
a doar. Quando um paciente necessita de 
transplante e não possui um doador na 
família, esse cadastro é consultado. Se 
for encontrado um doador compatível, ele 
será convidado a fazer a doação. 

Por tudo isso, não perca a palestra 
nesta segunda-feira às 15h, no foyer

PASSO A PASSO PARA SE TORNAR UM DOADOR

mostrando-se com mais um canal de co-
municação entre a Justiça Federal local e 
os cidadãos em geral, de forma bem ilus-
trada e atrativa. 

A Subseção se mostra compatível com 
os ditames da moderna comunicação vir-
tual, na medida em que disponibiliza sua 
página oficial no Facebook, possibilitando 
maior conectividade social. Num segundo 
passo, a Subseção estará em breve com 
conta e endereço próprios no Twitter.

No entanto, o esforço dos magistrados da 
maior corte superior do país não foi capaz 
de fazer frente ao aumento da demanda 
processual de 14,3% no ano passado.

Na média, cada um dos ministros con-
ta, atualmente, com uma carga de 21,6 
mil processos, segundo o  relatório do CNJ. 
No total, o STJ conta com 713 mil proces-
sos, entre os quais figuram 299 mil novos 
casos, 314 mil casos pendentes, 86 mil 
recursos internos novos e 14 mil recursos 
internos pendentes. (Fonte: STJ)


