
EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal 
Iran Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção Judi-
ciária da Bahia. Supervisão, redação, revisão, fotos 
e distribuição: Luiz Goulart - SECOS. Diagramação 
e Impressão: Gésner Braga - SETEDI. Estagiário de 
Jornalismo: Rodrigo Sarmento - SECOS. Tiragem: 
26 exemplares. Edição eletrônica encaminhada para 
mais de 1.000 e-mails. Telefones: (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.

Aniversariantes  
Hoje: Andréa Valente Monteiro (NU-
CJU), Lorena Nascimento Ribeiro (20ª 
Vara), Saulo Sampaio Andrade (Teixei-
ra de Freitas), Aury Coeli Rocha, Gus-
tavo Brito de Ávila e Carlos Eduardo 
Rocha Fagundes (os três da Turma Re-
cursal). Amanhã: Emerson Conceição 
Fraga Sena (NUCJU), Andressa Souza 
Sá Cangussú (Vitória da Conquista), 
Antônio dos Santos Junior (10ª Vara) e 
Renata da Silva Gomes (NUCRE). 
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Exposição Coletiva
de Artes Visuais

A Exposição Coletiva de Artes Visuais, 
reúne 15 artistas no Centro de Cultura de 
Alagoinhas de 10 a 31 de outubro das 
9h às 18h 

A mostra visa a incentivar a divul-
gação dos trabalhos dos artistas da re-
gião, e que tenham ligação com o Ate-
lier de Pintura Helena Cocentino,  que 
vem ministrando o curso em Salvador e 
Alagoinhas. 

Essa é a sexta coletiva do Atelier, reu-
nindo trabalhos com temas variados e 
com várias técnicas como: grafite, lápis 
de cor, pastel,  óleo e acrílica.

Semana Nacional da Conciliação vai focar
na solução de demandas repetitivas

Este ano, a Semana Nacional da 
Conciliação, promovida pelo CNJ de-
verá focar os esforços na solução de 
demandas judiciais de massa, que en-
volvem os maiores litigantes da Justi-
ça, como instituições bancárias, de te-
lefonia e órgãos públicos. Em sua 9ª 
edição, a mobilização será entre 24 e 
28/11 em todo o país. 

O objetivo é dar vazão, por meio de 
acordo entre as partes, às demandas re-
petitivas -- litígios envolvendo lesões a 
direitos individuais ou coletivos que atin-
gem uma grande quantidade de pessoas 
de forma similar. São processos envol-
vendo direito do consumidor, dívidas com 
bancos, planos de saúde, financiamentos 
habitacionais ou de veículos, ações pre-
videnciárias, entre outras. 

De acordo com o último Relatório Jus-
tiça em Números, em 2013, tramitaram 
na Justiça 95,14 milhões de processos. 
A ideia, com a mobilização, que envolve 
todos os tribunais é contribuir para a re-

dução desse estoque processual, solucio-
nando, por meio de acordo, parte dessas 
ações que se repetem no Judiciário. 

Só na Justiça Federal, o INSS, por 
exemplo, estava envolvido em 34% do 
total de processos ingressados na primei-
ra instância no período e em 79% das 
ações que entraram nos Juizados Espe-
ciais. Já a Caixa Econômica Federal era 
demandante ou demandada em 13% dos 
processos que chegaram ao 1º grau da 
Justiça Federal nos dez primeiros meses 
de 2011. 

Durante uma semana, juízes e conci-
liadores concentrarão esforços para ga-
rantir o acordo entre as partes em proces-
sos judiciais, evitando a continuidade do 
conflito. Na mobilização do ano passado, 
6,7 mil magistrados participaram das 
audiências, além de 5 mil conciliadores e 
8,4 mil profissionais, entre juízes leigos e 
colaboradores. A expectativa é que, este 
ano, quantidade ainda maior de profis-
sionais se envolva na campanha. 

A conciliação pode ser utilizada em 
diversos tipos de conflitos judiciais: pen-
são alimentícia, divórcio, desapropriação, 
inventário, acidentes de trânsito, dívidas 
em bancos e financeiras e problemas de 
condomínio, entre vários outros. 

Alguns tribunais já abriram inscrições 
para que interessados em solucionar seus 
litígios por meio de acordo participem da 
mobilização. No ano passado, o esforço 
da Justiça na resolução negociada de con-
flitos conseguiu finalizar metade dos pro-
cessos incluídos na pauta, resultando em 
R$ 749 milhões em valores negociados. 

Desde quando foi criada, em 2006, a 
Semana Nacional de Conciliação já reali-
zou 2 milhões de audiências, alcançando 
cerca de R$ 6 bilhões em valores homo-
logados. A Semana Nacional da Concilia-
ção integra a Política Judiciária Nacional 
de tratamento adequado dos conflitos de 
interesses no âmbito do Poder Judiciário, 
prevista na Resolução n. 125, instituída 
pelo CNJ em 2010.

Seminário Internacional
Brasil/Argentina volta a ser sediado

pela Seção Judiciária da Bahia
Como acontece todos os anos, a Se-

ção Judiciária da Bahia voltará a sediar 
o Seminário Internacional Brasil/Argen-
tina com o tema “Controle da Magistra-
tura, Independência Judicial e Acesso à 
Justiça”

O objetivo principal do seminário é o 
desenvolvimento do pensamento crítico 
e reflexivo e o debate entre os diversos 
segmentos da comunidade acadêmica e 
jurídica dentro e fora da UFBA. O even-
to visa ainda a fortalecer a integração 
entre Pós-Graduação e Graduação, o in-
tercâmbio entre UFBA, Universidade de 
Buenos Aires, UNICORP e profissionais 
do Direito.

O seminário tem coordenação geral 
do juiz federal, professor doutor Wilson 
Alves de Souza e é endereçado a estu-
dantes de Direito, professores, juízes, 
advogados, servidores públicos, procura-
dores de órgãos públicos e membros do 
Ministério Público.

A abertura será no dia 22/10 às 14h 
com as seguintes palestras: 

1 – Independência judicial como ga-
rantia mínima do processo penal demo-
crático: considerações críticas sobre o 
caso Mensalão (Ação Penal 470): Profes-
sora mestra Juliana Pinheiro Damasceno 
e Santos (UFBA); 

2 – Participação Popular na Justiça 
Penal: Professor doutor Cesar de Faria 
Júnior (UFBA);

3 – Representações e Imagens da 
Justiça na Arte: Abordagem Metodoló-

gica: Professora doutora Andrea Laura 
Gastron (Universidade de Buenos Aires).

Na 5ª feira, 23/10, às 14h haverá as 
seguintes palestras:

1 – A Independência Judicial. Entre o 
Desejo e a Realidade: Sociologia de uma 
Crise de Cidadania e Justiça: Professo-
ra doutora Marta Biagi (Universidade de 
Buenos Aires);

2 – O paradoxo da independência do 
juiz: acesso a qual justiça?: Professor 
Doutor Wálber Araújo Carneiro (UFBA);

3 – Tema: Controle da Magistratura, 
Independência Judicial e Acesso à Jus-
tiça: Professor Doutor Wilson Alves de 
Souza (UFBA);

4 – A Cobiçada Função de Julgar: Al-
gumas Reflexões desde a História: Pro-
fessor Doutor Ricardo Rabinovich-Berck-
man (Universidade de Buenos Aires).

Ao final, será lançado o livro Direitos 
Humanos, Justiça e Trabalho: estudos 
em homenagem a um baiano internacio-
nal, o Professor doutor  Wilson Alves de 
Souza. A obra tem coordenação de Ricar-
do Rabinovich-Berkman e autoria con-
junta de Aarão Miranda da Silva, Andrea 
L. Gastron, Eduardo Luis Tinant, José 
Washington Nascimento de Souza, Lisa-
ne Carvalho de Melo Costa Pinto, Marta 
Biagi, Maurício Dantas Góes e Góes, Ri-
cardo Rabinovich-Berkman, Tânia Mota 
de Oliveira, Wálber Araujo Carneiro.

O evento é organizado pela Associa-
ção dos Servidores da Justiça Federal – 
ASSERJUF e patrocinado pela Caixa.

Outubro Rosa terá 
mamografia gratuita
Com o ínicio da campanha Outu-

bro Rosa, que busca a conscientiza-
ção sobre a importância da prevenção 
e do diagnóstico precoce do câncer de 
mama, uma série de instituições tem 
promovido atendimento para mulhe-
res interessadas em participar da mo-
bilização.

Segundo a Secretaria de Saúde da 
Bahia, a campanha deve ofertar aten-
dimento para cerca de 7.500 mulhe-
res em Salvador, onde três unidades 
móveis devem fornecer mamografias 
gratuitas, durante todo o mês, para 
pessoas entre 40 e 69 anos.

A mamografia é um dos principais 
métodos responsáveis pela detecção 
precoce da doença. De acordo com a 
Sesab, a partir dos 40 anos, as mulhe-
res já devem começar a passar pelo exa-
me, sendo que aquelas que têm casos 
da doença na família já devem ser sub-
metidas ao método a partir dos 35 anos.

O atendimento à população come-
çou nesta quarta-feira, 8/10, em pe-
ríodos alternados, na sede da Univer-
sidade do Estado da Bahia, no bairro 
do Cabula; no Hospital São Rafael, em 
São Marcos; no Lar Harmonia, no Bair-
ro da Paz; na Mansão do Caminho, no 
Pau da Lima; e no Campus da UFBA. 
Para ser atendida, a mulher deve levar 
documento oficial com foto, cartão do 
SUS (originais e cópia) e comprovante 
de residência.

Confira o cronograma para realiza-
ção de mamografias:

  Fundação Lar Harmonia: Rua 
Deputado Paulo Jackson, n° 560, Pia-
tã. Até 23/10 das 7h às 17h - Agen-
damento: 3286-7796;

 Mansão do Caminho: Rua Jayme 
Vieira Lima, 104, Pau da Lima. Até 
14/10 das 7h às 17h (140 fichas por 
dia por ordem de chegada);

 Hospital São Rafael: Avenida São 
Rafael, 2152, São Marcos até 14/10 
das 7h às 18h (140 fichas por dia por 
ordem de chegada);

 UNEB: Rua Silveira Martins, 
2555, Cabula de 15 a 25/10 das 
7h30 às 18h (140 fichas por dia por 
ordem de chegada);

 UFBA: Campus de Ondina - Av. 
Ademar de Barros, portão principal de 
17 a 25/10 das 8h às 18h (Atendi-
mento para a Comunidade Acadêmica.


