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Aniversariantes
Hoje: Ana Carolina dos Santos Fujita 
(4ª Vara), Célio Brito Santos (Vitória 
da Conquista), Flávio Cedraz da Silva 
(Irecê), Fabrício Lima Moura (NUCJU), 
Everton Silva Soares (23ª Vara) e Lávio 
Dias e Dias do Vale (2ª Vara) 
Amanhã: Aroldo Aparecido de Andra-
de (Campo Formoso), João Marcelo 
de Souza Oggioni (21ª Vara), Nara 
Peregrino de Carvalho (Irecê), Danilo 
Costa Sousa (6ª Vara), Lucas Sampaio 
Silva   (24ª Vara)

Parabéns!

Edição n. 4.620. Salvador – Bahia. Quinta-feira, 13/10/2016.
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Direção do Foro busca apoio para dotação 
de verbas de emendas parlamentares  

no Congresso Nacional
O deputado federal baiano Félix 

Mendonça Júnior esteve em visita à 
Direção do Foro na última sexta-feira, 
7/10, acompanhado pelo juiz federal 
João Paulo Pirôpo de Abreu, da Sub-
seção Judiciária de Paulo Afonso.

Na ocasião, o parlamentar foi re-
cebido pela diretora do Foro, juíza fe-
deral Cláudia Tourinho Scarpa e pela 
diretora da SECAD, Manuela Maciel 
(foto ao lado).

O propósito da visita foi iniciar as 
tratativas com o deputado com vis-
tas à viabilizar a destinação de uma 
parte da verba das emendas parla-
mentares no Congresso Nacional para a 
finalização  das obras do Edifício Anexo 
3 da sede desta Seção  Judiciária, obra 
localizada em terreno de 28 mil m², pra-
ticamente concluída, mas paralisada por 
falta de recursos, necessitando de aporte 
de R$ 1,7 milhão. 

No local, a Seccional disporá de área 
para suprir carência de espaço para arqui-
vo judicial e administrativo, salas e depósi-

O Centro Judiciário de Conciliação da 
Bahia realizou de 22 a 30/9, o primeiro 
piloto de audiências de conciliação por vi-
deoconferência com processos das Turmas 
Recursais, abrangendo as Subseções Judici-
árias de Alagoinhas, Barreiras, Campo For-
moso, Guanambi, Itabuna, Jequié, Juazeiro, 
Paulo Afonso e Vitória da Conquista. 

Tal iniciativa capacitou os servidores 
e conciliadores do CEJUC, servidores das 
Subseções e o corpo funcional da CEF para 
uso de mais um instrumento para tornar 
mais célere o processo, encurtando a dis-
tância entre as partes, e com excelente 
custo benefício em termos de logística.

Em parceria com a CAIXA, foram sele-
cionados 35 processos originários das Sub-
seções que aguardavam julgamento nas 
Turmas Recursais. Em 24 deles foram reali-

zados acordos, representando suces-
so de 70%, superando a expectativa 
inicial para o evento. Com isso, além 
de trabalhar com processos da 1ª e 
2ª Instâncias, físicos e virtuais, origi-
nários da Sede da Seção Judiciária 
da Bahia, o CEJUCBa abre mais uma 
frente de atuação.

Esse resultado foi atingido com 
o auxílio de colegas de diversos se-
tores desta Seccional e das Subse-
ções, entre os quais: Gustavo Maga-
lhães (Digitalização); Cláudio Souza 
(NUTEC); Tássis Caires e Lucas Gus-
mão (Vitória da Conquista); Edivônia 

Barbosa (Barreiras); Thiago Lisboa e Sau-
lo Santana (Alagoinhas); Whalisson Frota 
(Guanambi); Erick Silva (Campo Formoso), 
Maria de Fátima Magno (Jequié); Reinaldo 
Costa (Juazeiro); Marcos Menezes (Paulo 
Afonso); Alisson Santos, Cecília Garcia, Vil-
ma Farias e Vivian Patury (Itabuna).

Assinalamos, ainda, a atuação dos ad-
vogados da CAIXA que colaboraram com 
o projeto e atuaram nas audiências: Paulo 
Ritt, Myron Maranhão e Clelio Amorim Mar-
tins, que se empenharam para alcançar os 
acordos.

DEPOIMENTOS

“A Direção de Secretaria e o juiz federal 
da Subseção de Guanambi avaliaram de 
forma muito positiva a iniciativa de reali-
zação de audiências de conciliação via vi-
deoconferência nas ações em face da CEF 
que tramitam na Turma Recursal. Ressalto 
que houve acordo em 100% dos processos 
originários desta Subseção. A conciliação 
traz celeridade e efetividade na resolução 
dos conflitos judiciais, ainda que já exis-
ta sentença no 1º grau. Parabenizamos o 
CEJUCBa e aguardaremos novos projetos 
que busquem a solução consensual e efi-
ciente dos litígios.”- Tales Amorim (Diretor 
de Secretaria da Subseção de Guanambi).

“Sou um incansável defensor da conci-
liação como meio de resolução de confli-
tos e a iniciativa de convocar partes e ad-
vogados para conciliarem é louvável. Fui 
convocado para três audiências de conci-
liação por videoconferência na Subseção 
de Vitória da Conquista, em processos que 
se encontram pendentes de julgamento 
pela Turma Recursal há mais de três anos. 
Em minutos chegamos a um acordo que, 
sem dúvidas, atendeu às expectativas das 
partes. ” Thiago Brito Teixeira (advogado 
de Vitória da Conquista que realizou os 
primeiros acordos pela videoconferência).

“A experiência com o CEJUCBa e as 
Turmas Recursais, com o excelente índice 
de acordos obtidos em audiências de con-
ciliação via videoconferência com as sub-
seções interioranas, é um grande passo 
na superação de dificuldades logísticas, 
aproximando as partes, conciliadores e 
magistrados em mesa única em qualquer 
estágio do processo, com significativo in-
centivo à autocomposição.” Dr. Paulo Ritt 
(Gerente do Jurídico da Caixa)

Conciliadora Anete Mendonça, Jadson Mesquita 
(servidor do CEJUCBa) e Dr. Paulo Ritt, gerente 
jurídico da CAIXA

Conciliadoras Anete Mendonça Ribeiro, Juliana Gomes 
e Dr. Myron de Moura Maranhão, advogado da CAIXA

Panorama da Justiça 
é divulgado dia 17/10
O CNJ divulga no próximo dia 17 os da-

dos do relatório Justiça em Números 2016 
(ano-base 2015). A divulgação é a princi-
pal fonte estatística sobre o Judiciário. 

Publicado a cada ano, o relatório apre-
senta um raio-x sobre o funcionamento do 
Judiciário, servindo de subsídio para as 
ações estratégicas a serem estabelecidas 
pelo CNJ para a Justiça brasileira. Dentre 
as informações contidas no relatório estão o 
número de processos novos, baixados e jul-
gados ao longo de 2015, a produtividade de 
magistrados e servidores, os valores gastos 
pelo Judiciário e a quantidade de magistra-
dos e servidores existentes.

Há ainda informações detalhadas por 
ramo de Justiça, por tribunal e por instân-
cia judicial, além da relação dos assuntos 
mais demandados no Judiciário brasileiro. 
Este ano, o relatório trará também dados 
sobre o tempo de tramitação processual, o 
índice de processos resolvidos por meio de 
conciliação e a taxa de recorribilidade.

CEJUCBa realiza conciliações por 
videoconferência com processos 

das Turmas Recursais e Subseções Resultado da pesquisa 
Governança Participativa

O resultado da pesquisa Governança 
Participativa, lançada pelo Conselho da 
Justiça Federal (CJF), no último dia 15 de 
agosto, agora está disponível no portal do 
TRF da 1ª Região. 

Além de conferir o resultado, o inte-
ressado poderá obter informações sobre 
as conclusões dessa iniciativa, que tinha 
como objetivo entender a opinião de ci-
dadãos, servidores, advogados e magis-
trados sobre os temas que deveriam ser 
prioridade nas metas da Justiça Federal 
de 2017. 

O acesso poderá ser realizado por meio 
do banner disponível no portal do TRF1.

to para bens e salas de treinamento, sendo 
que hoje a administração utiliza-se de gal-
pão alugado, corredores e garagens para o 
acondicionamento dos processos e bens.

Outra destinação das verbas será a 
construção do Edifício II dos Juizados 
Especiais Federais - JEFs, orçado em 
R$ 2,1 milhões.

Também busca-se a dotação de 
R$ 1 milhão como acréscimo ao va-
lor do benefício da assistencia mé-
dica objetivando manter o programa 
em funcionamento, com atendimento 
de 29.618 beneficiários da Justiça 
Federal da 1ª Região. 

A diretora do Foro, juíza fede-
ral Cláudia Tourinho Scarpa, tem 
agendada uma visita no próximo dia 
18/10 à bancada da Bahia no Con-

gresso, em Brasília, para interceder pes-
soalmente na destinação das emendas 
parlamentares.


