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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Christiane Nassar Pinho (Alagoi-
nhas), Diane Nassar Pinho (15ª Vara), 
João Luiz Camandaroba (NUCJU) e 
Lavínia Lima (SECAD). Amanhã: Clau-
dia Cristina de Castro (NUCOI), Helen 
Crystina dos Reis (Ilhéus), Gabriela 
Hollatz (4ª Vara), Roquison Oliveira 
(Feira de Santana), Louise Muniz (22ª 
Vara) e Maria Luiza Damasceno (Con-
trate). Parabéns

Centro Judiciário de Conciliação da Bahia funciona 
em novo e amplo espaço e mostra resultados expressivos

O Centro Judiciário de Conciliação da 
Bahia (CEJUCBa), desde maio iniciou suas 
atividades no 1º subsolo do prédio dos 
JEFs, em um amplo espaço de 365m², to-
talmente reformado para abrigar seis salas 
de audiências e uma Secretaria, tendo à 
frente da Coordenação a juíza federal Ana 
Carolina Fernandes e como coordenadora 
adjunta a juíza federal Mei Lin Bandeira.

Até a primeira quinzena de setembro, 
das 581 audiências marcadas, foram rea-
lizadas 298 audiências processuais e pré-
-processuais (nas Varas e no Centro) com 
110 acordos, o que representa 37% de 
aproveitamento geral.

Os esforços visam a superar a Meta 3, 
que  prevê aumentar o percentual de casos 
encerrados por conciliação em relação ao 
ano anterior, e especialmente, desenvolver o 
procedimento pré-processual para aumentar 
o quantitativo de acordos por esta via con-
ciliatória, economizando recursos públicos.

Segundo a pesquisa  do “custo unitário 
do processo de execução fiscal na Justiça 
Federal”, realizada pelo Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada a pedido do CNJ, a 
Justiça Federal gasta – excluindo embargos 
e recursos aos tribunais – R$ 4,3 mil por 
processo. Deste custo, a mão de obra que 
faz parte de toda tramitação processual re-
presenta R$ 1,8 mil. O congestionamento 
do processo – que tramita, em média, oito 
anos – é o grande responsável pelos custos 
adicionais, revela a referida pesquisa.

CONCILIAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL

Nos dias 15 e 16 de junho, foi realiza-
do um piloto de audiências conduzidas por 
conciliadores pelo novo procedimento cha-
mado Conciliação Pré-Processual, previsto 
nos arts. 18 ao 28 da Resolução PRESI 
31, de 07/10/2015.

Na Conciliação Pré-Processual, qual-
quer pessoa que tenha interesse em resol-
ver um conflito, mediante prévia tentativa 
de acordo com outrem e sem necessidade 
de instaurar um processo judicial, poderá 

ingressar com uma reclamação 
pré-processual, com simples 
pedido de tentativa de acordo, 
sem nenhum outro pedido de 
tutela jurisdicional de urgência 
ou definitiva, ainda que em ca-

ráter sucessivo ou subsidiário, sem neces-
sidade de constituir advogado, e indepen-
dentemente do valor da causa.

No dia 15/6 foram realizadas as audiên-
cias da Caixa Econômica Federal, represen-
tando os contratos do Programa de Arren-
damento Residencial (PAR), matéria que 
tem grande repercussão social. Dos seis ar-
rendatários que compareceram, cinco for-
mularam acordos com a CEF, alcançando 
85% de sucesso, e totalizando o valor de 
R$ 14.120,54. Resultado do empenho do 
Dr. Clélio Guedelha Martins, advogado da 
Caixa, e dos prepostos Aderson Souza de 
Amorim e Harlen Santana Mariano Rocha.

Já no dia 16/6 ocorreram as conciliações 
pré-processuais entre o Conselho Regional 
de Enfermagem e os profissionais com débi-
tos de anuidades inscritos em dívida ativa. 
Compareceram para as audiências 16 pro-
fissionais que aproveitaram a oportunidade 
de pagamento em até dez vezes sem juros 
nos cartões de crédito, resultando em 13 
acordos e totalizando mais de R$ 17 mil. 
Um índice de sucesso de 81%, fruto do es-
forço do Dr. Mário César Dantas, advogado 
do COREN-Ba (foto abaixo) e dos prepostos 
Aialla Matos e Francileno Cruz.

Dando continuidade ao projeto de im-
plantação das reclamações pré-processu-
ais, nos dias 1º e 5/9 foram realizadas 
19 audiências do Conselho Regional de 
Odontologia da Bahia com 14 acordos, 
74% de aproveitamento, representando 
valores de mais de R$ 11 mil.

Já nos dias 8 e 9/09, foram realizadas 
45 audiências pré-processuais do Conse-
lho Regional de Contabilidade da Bahia, 
com aproveitamento de 100% e valores 
negociados superiores a R$ 36,5 mil.

Tendo em vista os dados do IPEA, que 
apontam o custo de R$ 4,3 mil por proces-
so de execução fiscal, os 77 acordos ho-

mologados nas reclamações 
pré-processuais representam 
uma economia de mais de R$ 
331 mil para a Justiça. 

E com este objetivo, até 
o momento, já há mais 176 
audiências pré-processuais 
agendadas até outubro, que 
representaram uma significa-
tiva economia para a Justiça 
Federal.

AGENDAMENTO DE AUDIÊNCIAS

O programa de agendamento de audi-
ências SIAP, desenvolvido pelo CEJUCBa 
com o servidor Eduardo Sérgio Guimarães 
Santana, do NUTEC, oferece a possibilida-
de de marcação das audiências em pau-
ta previamente definida com as entidades 
parceiras da conciliação.

As funcionalidades do aplicativo permi-
tem que as Varas estipulem o prazo a partir 
de 30 dias para marcação das audiências, 
com indicação das datas, salas e horários, 
redesignação de audiência, intima-
ção automática das partes por e-
-mail, emissão de mandado e carta 
de intimação, certidão de marcação 
de audiência e relatórios gerencias.

Várias rotinas e funcionalidades 
foram implantadas por meio de su-
gestões dos diretores e servidores 
das Varas, usuários do aplicativo, 
que alertam para suas necessida-
des. Com as adaptações devidas, 
a proposta de programa de agenda-
mento de audiências será adotada 
pelo Núcleo Central de Conciliação do TRF1 
para todas as Seccionais, pelas suas funcio-
nalidades e flexibilidade.

1ª PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Desde 24/8 foi disponibilizado para di-
retores das Varas Cíveis a 1ª Pesquisa de 
Satisfação do CEJUCBa, desenvolvido pelo 
o servidor Fabio Damasceno, da SEMAD. O 
Centro obteve média de 4.5, entre 1 e 5. 

Sobre os conciliadores foram avaliados: 
Conhecimento das matérias e técnicas de 
conciliação; Estudo prévio dos autos; Pon-
tualidade; Condução das audiências e Ur-
banidade. Sobre o Sistema de Apoio Pro-
cessual foram avaliados interface gráfica; 
cadastramento dos processos; marcações 
de audiências; utilização dos relatórios DE-

agendamento; e modelos disponíveis (certi-
dões, mandado e carta de intimação).

Sobre o CEJUCBa houve avaliações 
sobre a facilidade para entrar em contato 
com o setor; se  as respostas são em tem-
po hábil; se há facilidade para encaminhar 
sugestões, denúncias e reclamações e se o 
CEJUC é adequado para cumprir suas tare-
fas corretamente.

PILOTO DE AUDIÊNCIAS                   
E VIDEOCONFERÊNCIA

Entre 22 e 30/9 foram realizadas 34 
audiências de conciliação por videocon-
ferência com as Subseções de Vitória da 
Conquista, Barreiras, Alagoinhas, Gua-
nambi, Campo Formoso, Itabuna, Juazei-
ro, Paulo Afonso e Jequié, em processos 
que tramitam nas Turmas Recursais e que 
tem a CEF como parte ré. O objetivo é 
ampliar a utilização deste formato de au-
diências para outras matérias e para uma 
maior quantidade de processos, facilitan-
do o acesso das Subseções às propostas 
formuladas pelas entidades, e com a con-
sequente redução do custo de logística.

Conciliadora Marina Nascimento, 
servidores Anete Mendonça e 
Paulo Teixeira e representante
do CRC Janete Santos 

Advogado e preposto da CEF, Clélio Guedelha e 
Aderson Amorim comemoram acordo

Conciliadoras Anete Mendonça e Juliana Go-
mes, com advogada e preposta do CRO (Edilene 
Coelho e Roberta Drago) fazem acordo com 
reclamada.

Servidores e estagiários do Centro de Conciliação demonstram satisfação em trabalhar 
em um ambiente totalmente novo, reformulado e com muito mais espaço.


