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Hoje: Larissa Povoas de Souza (Turma 
Recursal), Luma Santana de Souza 
Dorea (COJUES), Paulino Gomes Soa-
res (Express Clean), Cleisson de Jesus 
Santos (NUASG) e Tarcilana Laysla Ro-
drigues Alves (15ª Vara). 
Amanhã: Sandra Barco Nogueira (12ª 
Vara) e Paulino Gomes Soares (CS 
Gestão & Serviço).
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Árvore Solidária 2015
A Árvore Solidária continua no foyer do 

Fórum Teixeira de Freitas e na recepção 
dos JEFs. Até o dia 11/12, os servidores e 
magistrados poderão escolher uma estrela 
com o nome de uma criança e tornar o seu 
Natal ainda mais  especial. 

Os presentes devem ser entregues na 
ASSERJUF ou na Xerox dos JEFs até 14/12. 

Pro-Social informa 
O Pro-Social informa que o Laboratório 

Sabin, que já conta com unidades de aten-
dimento em diversos endereços da cidade, 
inaugurou recentemente nova unidade na 
Avenida Manoel Dias da Silva, n 1.796, 
Pituba. Contato: 3248.8953.

De segunda a sexta-feira, das 6h30min 
às 17h. Sábados: 6h30min às 12h.

ASSERJUF realiza 19ª 
Brincadeira das Senhas

Os associados da ASSERJUF têm até 
hoje às 15h para encaminhar a lista dos 
interessados em participar da 19ª Brinca-
deira das Senhas, atividade lúdica que a 
associação realiza todos os anos.

A entrega das senhas e também dos 
prêmios para os participantes acontecerá 
dia 14/12 (segunda-feira) às 13h no foyer 
do prédio-sede e no dia 16/12 (terça-feira) 
às 13h no térreo dos JEFs.

A lista com os nomes dos interessados 
deve ser encaminhada por Núcleo ou Vara 
para o e-mail jfh@trf1.jus.br

Juiz federal André Vasconcelos ministra curso 
de formação de conciliadores na Bahia

O juiz federal André Prado de 
Vasconcelos esteve nesta Seccional 
nos dias 1º e 2 para ministrar aulas 
no curso de formação de conciliado-
res desta Seção Judiciária. O magis-
trado falou a respeito do tema com o 
JFH. Leia a entrevista nesta edição.

Dr. André Vasconcelos é titular 
da 7ª Vara da Seção Judiciária de 
Minas Gerais e membro do Conse-
lho Consultivo do Sistema de Con-
ciliação do TRF1. Ele é mestre em 
Direito Comparado pela Samford 
University, professor de Sociologia 
Jurídica e de Direito Penal na Esco-
la Superior Dom Helder Câmara, ex-
-presidente da AJUFEMG, atual vice 
presidente da AJUFER e diretor da AJUFE.

Justiça Federal Hoje – Como o senhor 
se tornou membro do Conselho Constru-
tivo do Sistema de Conciliação do TRF1? 

Juiz federal André Vasconcelos - Fui 
escolhido pela desembargadora Maria do 
Carmo Cardoso, que me deu a honra de 
trabalhar com ela em uma área da qual 
gosto muito. Fui encarregado da formação 
dos Núcleos de Conhecimento junto aos 
Centros de Pacificação de Conflitos em 
toda a Primeira Região. Eu formei, jun-
tamente com outros quatro orientadores 
certificados pelo CNJ, a primeira turma 
de instrutores em Brasília, num curso que 
aconteceu no fim de junho e início de julho 
desse ano. Aqui na Bahia temos dois ex-
celentes servidores: Paulo Sérgio Teixeira e 
Anete Mendonça. Eles foram formados por 
nós segundo os critérios do CNJ. Tornaram-
-se instrutores e multiplicadores da cultura 
da conciliação. Estou aqui na Bahia para 
ministrar o primeiro curso de conciliação. E 
de agora em diante, a ideia é que Salvador 
siga por suas próprias pernas. Paulo Sérgio 
e Anete já são instrutores formados e po-
dem, eles mesmos, formar outros.

JFH - Esse curso também será ofereci-
do em outras seções judiciárias?

Dr. André Vasconcelos – Sim. Já foi fei-
to em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Ube-
raba e Uberlândia. Está ocorrendo conco-
mitantemente em Salvador, Brasília, Mato 
Grosso e Amazonas. Mas a ideia é que ele 
ocorra de maneira reiterada em todas as 
seções da Primeira Região.

JFH - O senhor já tinha trabalhado com 
conciliação anteriormente?

Dr. André Vasconcelos –Já. Eu fui coor-
denador do Núcleo de Conciliação de Belo 
Horizonte de 2012 a 2014.

JFH - O senhor avalia que a cultura da 
conciliação é incipiente no Brasil em rela-
ção a outros lugares? 

Dr. André Vasconcelos – Não temos a 
mesma experiência de outros países onde a 
cultura da conciliação já está mais avança-
da, mas nós também já avançamos muito. 
Ao meu sentir, a conciliação veio para ficar 
e vai significar uma maneira ou um jeito de 
mudar a cara do Poder Judiciário.

JFH – Qual a sua opinião sobre as Pro-
curadorias que resistem em conciliar?

Dr. André Vasconcelos – Os procura-
dores da União estão com um movimen-
to chamado “meta acordo zero”. É uma 
forma de pressionar a União pelo dissídio 
salarial, para conseguir concessões sala-
riais para os procuradores. Parece também 
que alguns acordos feitos estavam sendo 
questionados no TCU. Mas eu acho que é 
um movimento passageiro. Eu sempre digo 
que se uma pessoa não tem um processo, 
alguém tem dois processos por ela. Veja: se 
considerarmos que temos 100 milhões de 
processos no Brasil e 200 milhões de habi-
tantes e que precisamos pelo menos duas 
partes para haver um processo, é como se 
toda pessoa no Brasil tivesse um processo. 
Então, esse modelo de prestação jurisdi-
cional com atuação apenas do juiz dentro 
das regras adversariais gerou essa herança 

de 100 milhões de processos 
que nos deslegitima, que ero-
de a nossa legitimação, que 
nos faz mal vistos pela so-
ciedade. A conciliação não é 
a solução para tudo, mas ela 
é um instrumento poderosíssi-
mo para resolver o problema 
ou pelo menos uma parte do 
problema da atenção para 
com o nosso jurisdicionado.

JFH – O senhor avalia que 
o novo CPC vai auxiliar na 
área da conciliação?

Dr. André Vasconcelos 
– Eu acho que, como toda 
lei, temos que esperar efeti-

vidade. O novo CPC tem pontos positivos 
e negativos também nessa área porque a 
obrigatoriedade de conciliação não condiz 
muito com o espírito da própria conciliação 
que depende de as partes quererem conci-
liar, do empoderamento das partes para a 
solução do seu próprio problema. 

Por outro lado, não se pode deixar de 
levar em consideração que é um avanço 
no sentido de previsão da existência dos 
centros de conciliação, do estabelecimen-
to claro do que é ser mediador, concilia-
dor, da criação de princípios que essas 
pessoas que trabalharem nessas áreas 
vão ter seguir. Então, eu acho que o novo 
CPC é pleno de avanços, apesar de pontos 
questionáveis, não só nessa área, mas em 
várias outras, mas eu acho que é algo que 
veio também para transformar o Poder Ju-
diciário.

A mensagem que eu deixo primeiro é 
pelo reconhecimento da beleza da Bahia. 
Só pela beleza da Bahia, a pessoa aqui tem 
praticamente a obrigação de ser conciliador. 
É um lugar dotado de um povo maravilho-
so. Estamos construindo a justiça do século 
XXI. É esse o sentimento que eu tive aqui 
e isso me deixa muito satisfeito. Estamos 
construindo algo de bom para as gerações 
que vem. Persigam todos o caminho da con-
ciliação aqui na Bahia.

SEMANA DE CONCILIAÇÃO DO SFH

Na foto ao lado, a supervisora do Cen-
tro Judiciário de Conciliação da Seção de 
Minas Gerais Ana Carolina Jorge, no encer-
ramento do curso de formação de concilia-
dores ministrado entre 31/10 e 4/11

A turma formada já está tendo a primei-
ra experiência prática atuando na Semana 
de Conciliação do Sistema Financeiro de 
Habitação que ocorre na Seção Judiciária 
da Bahia de 9 a 15/12 no Auditório Minis-
tro Dias Trindade.


