
Edição n. 3.978. Salvador – Bahia. Segunda-feira, 02/12/2013.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Dra. Arali Maciel Duarte, juíza fe-
deral da 1ª Vara, Alberica Paula Lima 
(Itabuna), Christiane Cabral Silva (Jua-
zeiro), Cláudia Daniel Guimarães (NU-
TEC), João Izaias Ferreira (4ª Vara) e Ly-
gia Maria Oliveira (20ª Vara).Amanhã: 
Ana Cláudia Silva (6ª Vara) e Diogo 
Santa Cecília (Eunápolis). Parabéns!!!

Começa hoje a Semana Nacional de Conciliação

Desde 2006 o CNJ coordena a Sema-
na Nacional de Conciliação. Neste ano, a 
oitava edição da Semana acontece de 2 a 
6 de dezembro. Oportunidade para que mi-
lhões de brasileiros negociem com órgãos 
públicos, Conselhos de Classe e outras en-
tidades um acordo bom e justo para todos, 
resolvendo com rapidez questões que po-
deriam levar anos tramitando na Justiça.

Na conciliação os tribunais selecionam 
processos que tenham possibilidade de 
acordo e intimam as partes para solucio-
nar o conflito. Se as partes aceitarem nego-
ciar, é marcada uma audiência quando as 
partes se reúnem perante um negociador a 
fim de obter uma solução para o litígio. Se 
chegarem a um acordo, o processo é finali-
zado e deixa de tramitar. Caso contrário, o 
processo segue o trâmite normal.

No entanto, os acordos podem 
ser feitos antes mesmo que o lití-
gio se transforme em ação judicial. 
São as conciliações pré-processuais 
onde as partes procuram a Justiça 
Federal e apresentam um pedido. 
A Justiça Federal, então, convida a 
outra parte para comparecer à audi-
ência a ser realizada no prazo máxi-
mo de 30 dias. 

Decorrido o prazo, a audiência, 
presidida por um juiz federal ou 
por um conciliador devidamente 
capacitado, é realizada. Havendo 
acordo, este é homologado de ime-

diato pelo juiz da Central de Conciliação e 
vai para o arquivo. Caso não haja acordo, a 
parte interessada em judicializar a questão 
pode efetuar um requerimento para que a 
demanda seja encaminhada para distribui-
ção em forma de processo.

O coordenador do Sistema de Conci-
liação da Primeira Região, desembargador 
federal Reynaldo Fonseca, explica que o 
objetivo da conciliação é “reduzir o grande 
estoque de processos na justiça brasilei-
ra”. Nesse sentido, destaca a importância 
das audiências pré-processuais. “A conci-
liação pré-processual é uma forma de a 
Justiça dizer: cidadão, o senhor tem di-
reito, deve buscar esse direito, mas vamos 
tentar primeiro conversar com a outra par-
te e, a partir daí, encontrar uma solução”. 

Na Bahia a Semana Nacio-
nal de Conciliação começou em 
18/11 com o Megamutirão de 
Conciliação, a mais extensa pro-
gramação de mutirões do país 
com três semanas de atividades 
e cerca de 1.000 processos pau-
tados, repetindo o sucesso do 
Megamutirão 2012, iniciativa 
pioneira desta Seção Judiciária, 
que resultou em mais de R$ 23 
milhões negociados, recorde nos 
eventos de conciliação na época.

De 18 a 22/11, ocorreu o II 
Mutirão SFH 2013 com resultados parciais 
de 51% e R$ 2.697.083,64. De 2 a 4/12 
ocorrerá o III Mutirão SFH com mais 148 
audiências pautadas. Entre 25 e 29/11 
ocorreu o III Mutirão Multiconselhos 2013 
com participação dos Conselhos de Enfer-
magem, Psicologia, Odontologia, Adminis-
tração, Contabilidade, Medicina Veteriná-
ria, Corretores de Imóveis e Engenharia e 
Arquitetura.

No dia 5/12, realizaremos o I Mutirão 
FGTS 2013 com 100 processos previstos 
e que a exemplo do evento de 2012 con-
firma uma nova fronteira do movimento de 
conciliação nesta Seccional.

Um bom exemplo dos acordos firmados  
foi o do casal Artur e Mariana Santos, (foto 
ao lado). Ele, contador, e ela, professora, 
fizeram uma excelente conciliação com a 

Caixa durante o Mutirão do SFH, reduzindo 
a dívida do seu apartamento de R$ 71 mil 
para R$ 25 mil: um desconto de 65%! 

Como o casal já tinha quase todo o va-
lor depositado em conta da Caixa, a dívida 
foi quitada à vista, desembolsando menos 
de mil reais. O contador comemora o en-
cerramento do litígio com o banco que já 
demorava cinco anos na Justiça Federal. 

A professora Mariana Santos agradeceu 
aos servidores da Justiça Federal e da Cai-
xa e parabenizou a jovem e dinâmica juíza 
federal Gabriela Silva Macedo pela condu-
ção do acordo. Na foto, acima, o pequeno 
Alan, de seis anos, neto do senhor Oscar e 
de dona Mariana comemora o acordo ao 
lado da juíza federal Gabriela Macedo e 
dos servidores Alexandre Cunha (Caixa) e 
Lourival Matos (Justiça Federal). 

A Fundação Arte de Viver está promo-
vendo, uma Palestra com a Instrutora Sê-
nior Rajshree Patel no dia 4/12, quarta-
feira, às 19h30.

Rajshree Patel é norte-americana e está 
na Arte de Viver há quase 30 anos. For-
mada em Direito, foi Promotora de Justiça, 
nos Estados Unidos.

O tema da palestra é “Lidando com as 
Emoções, o Equilíbrio Perfeito”. Rajshree 

Noite de conhecimento e meditação
Patel tem uma habilidade muito grande de 
transmitir conhecimentos profundos de for-
ma leve e clara. 

As servidoras Ana Maria Dantas, da 
18ª Vara, e Bete Freire, da Procuradoria 
da Fazenda Nacional, convidam a todos 
da Justiça Federal para participarem desse 
momento de meditação e reflexão.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo 
ramal 2637 ou pelo tel.8787-8989).

Metas ainda não aumentaram  
a confiança, mas população 

continua contando com Judiciário
Os esforços do Judiciário nos últimos 

anos para o aumento da eficiência da Jus-
tiça - como a criação de metas voltadas 
para a produtividade - ainda não se tradu-
ziram em um aumento de confiança dos 
brasileiros no Judiciário. Mesmo assim, 
eles continuam contando com o Poder 
Judiciário para resolver seus problemas. 
A conclusão é do professor Oscar Vilhena 
Vieira, um dos palestrantes do VII Encon-
tro Nacional do Judiciário.

Em sua palestra: "Confiança da Justiça", 
Oscar Vilhena apresentou os resultados da 
última pesquisa "Índice de Confiança na 
Justiça" que mostra que 34% da popula-
ção confia no Poder Judiciário. "Se temos 
concebido inúmeras metas que dizem res-
peito à eficiência e nesses anos a Justiça 
tem se mostrado mais eficiente, o aumen-
to dessa eficiência não coincide com uma 
ampliação da percepção de confiança da 
justiça", destacou Oscar Vilhena.

Apesar destas conclusões, 27% dos 
entrevistados disseram já ter recorrido ao 
Judiciário ao menos uma vez para resol-
ver problemas. Cerca de 90% afirmaram 
que recorreriam à Justiça, caso precisas-
sem. "As pessoas não deixam de procurar 
o Judiciário, apesar de terem a percepção 
de que ele não é muito confiável. Isso sig-
nifica que há um pouco de retórica nessa 
percepção", explicou.

Para o professor, há duas possíveis ex-
plicações para os resultados da pesquisa. 

A primeira seria que as mudanças feitas ge-
ram efeitos retardados na percepção e ain-
da não surtiram efeito sobre a população. A 
segunda aponta para a necessidade de um 
debate mais profundo sobre as qualidades 
intrínsecas da Justiça, além da preocupa-
ção com a eficiência.

Negros, pardos e indígenas, pessoas de 
menores renda e escolaridade são os que 
têm a pior percepção sobre a Justiça. O 
Brasil é o país da América Latina onde há a 
pior percepção sobre confiança intersubje-
tiva, ou seja, nós somos aqueles que mais 
desconfiamos de nossos concidadãos. 

O Brasil é o segundo país do continen-
te latino-americano no qual há uma maior 
percepção de que a lei não é aplicada de 
maneira igual para todos. A partir des-
tas conclusões, o professor Oscar Vilhena 
Vieira sugere que o Judiciário passe a se 
preocupar também com ações voltadas à 
percepção de igualdade de tratamento en-
tre as pessoas, além das questões ligadas 
à eficiência.


