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Aniversariantes  
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Camila Pithon Bittencourt (24ª Vara) e 
Amanda de Almeida Teixeira (9ª Vara). 
Amanhã: Luiz Carlos Bittencourt Gou-
lart (SECOS), Marcos Antonio Oliveira 
de Souza   (10ª Vara), Fernando da Cruz 
Souza (Turma Recursal), Gabriela Olivei-
ra Lima (Barreiras) e Victória Costa (Con-
trate). Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal Iran 
Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção Judiciária do 
Estado da Bahia. Supervisão, redação, revisão, fotos 
e distribuição: Luiz Goulart - SECOS. Diagramação e 
Impressão: Gésner Braga - SETEDI. Tiragem: 25 exem-
plares. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Fax: 
(71) 3617-2711. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 
2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: www.jfba.jus.br. E-
-mail: jfh@trf1.jus.br.

Portaria do TRF1 recomenda conciliação 
pré-processual nos JEFs da 1ª Região

O coordenador dos Jui-
zados Especiais Federais 
da 1ª Região, desembar-
gador federal Reynaldo 
Fonseca, recomendou, por 
meio da Portaria Cojef n. 9, 
do dia 2 de julho de 2014, 
a adoção da conciliação 
pré-processual em todos 
os Juizados Especiais Fe-
derais da 1ª Região. A me-
dida foi adotada observando a Resolução 
125/2010 do CNJ e a Resolução Presi/
Cenag 2/2011 do TRF1, que criou o Sis-
tema de Conciliação da Justiça Federal 
da 1ª Região (Sistcon).

Trata-se de uma norma que visa pro-
porcionar uma prestação de serviço mais 
célere e eficiente à população, reduzindo 
a judicialização de conflitos, a quanti-
dade de recursos e a execução de sen-
tenças. “A conciliação e a mediação são 
instrumentos efetivos de pacificação so-
cial, solução e prevenção de litígios cada 
vez mais presentes no cenário jurídico, 

devendo ser aperfeiçoadas e consolida-
das”, considera a portaria.

O documento deverá unificar os pro-
cedimentos pré-processuais, que ficarão 
à cargo da Central ou Seção de Apoio ao 
Núcleo Estadual de Métodos Consensu-
ais de Solução de Conflitos e Cidadania 
(Secon). Nas cidades que não contam 
com estas unidades, as sessões pré-
-processuais de conciliação deverão ser 
realizadas nos próprios juizados.

De acordo com a portaria, qualquer pro-
cesso dos JEFs em que houver viabilidade 
de acordo poderá ser objeto da chamada 

“Reclamação Pré-processu-
al”, sem prejuízo de even-
tual tentativa de conciliação 
futura pelo juiz que receber 
o processo por distribuição. 
Os acordos homologados 
na fase pré-processual de-
verão ser computados para 
todos os fins, inclusive os 
estatísticos.

A portaria também re-
comenda que os coordenadores dos JEFs 
locais, juntamente com a Diretoria do 
Foro das seccionais e a coordenação do 
Secon, promova tratativas com órgãos 
públicos buscando ampliar as possibili-
dades de conciliação pré-processual no 
âmbito dos juizados cíveis, e para indi-
cação de prepostos e procuradores para 
atuarem com exclusividade nas Recla-
mações Pré-processuais. Também deve-
rá disciplinar as rotinas para o funciona-
mento da fase pré-processual na Central 
ou Secon – observada a legislação de vi-
gor – e expedir comunicados ao público 
em geral sobre a possibilidade de conci-
liação antes da judicialização da causa.

Fonte: TRF1
Candidato pode prestar 
prova em novo horário 
por motivo religioso 
Liminar concedida pelo conselheiro 

Fabiano Silveira, do CNJ autorizou um 
candidato a juiz do TJ do Ceará a realizar 
prova em horário diferenciado, em virtu-
de de motivações religiosas.

O candidato alegou que sua religião 
considera o sábado um dia santo, não 
permitindo atividades até o pôr do sol e 
pediu para iniciar a prova após o pôr do 
sol, ficando incomunicável até o horário. 

Para o conselheiro, o direito de agir 
de acordo com sua religião está ligado 
ao princípio constitucional da dignidade 
da pessoa humana. Além disso, o pedido 
não macularia o concurso ou atrapalharia 
o certame, pois o candidato ficaria confi-
nado enquanto espera o pôr do sol.

“Não lhe será dada também qualquer 
vantagem sobre os demais candidatos, 
pois ficará incomunicável aguardando 
o início da prova. Pelo contrário. Talvez 
haja até desvantagem, pois o requerente 
será submetido a um período mais longo 
e cansativo, com provável aumento da 
ansiedade natural nessas circunstân-
cias”, afirma o conselheiro em sua deci-
são, que é estendida aos demais candi-
datos que requererem e comprovarem a 
mesma condição religiosa.

Os candidatos nesta situação deverão 
ingressar no local do concurso no mes-
mo horário previsto para os demais e ser 
alojados em recinto separado (ficando in-
comunicáveis) e iniciarão a prova a partir 
do completo pôr do sol, devendo concluí-
-la no tempo previsto para os demais 
candidatos.

Pablo de Valladolid
de Diego Velázquez

Diego Velázquez era o pintor oficial da corte do rei espanhol Felipe IV. O pintor 
convivia com a realeza mas também com anões, palhaços e bobos, seres com algu-
ma deformidade física e que servia para 
divertir a corte. Isto devia tocar Velázquez 
profundamente, pois pintou vários destes 
criados do palácio demonstrando uma de-
licadeza especial no tratamento àqueles 
que eram deformados fisicamente, dan-
do-lhes um ar de dignidade, mostrando-
-os em sua humanidade mais terna.

Na tela pertencente ao Museu do Pra-
do, Pablo de Valladolid se apresenta não 
como um bobo da corte, mas como um 
homem em toda sua dignidade. Ele pode 
ser deformado mas isso não chama a aten-
ção na tela. É uma verdadeira ode à dig-
nidade humana, à justiça e à igualdade de 
tratamento que todos deveriam ter. 

Pablo de Valladolid é simplesmente 
a primeira tela pintada no Ocidente cujo 
fundo não mostra nada a não ser espaço. 
É uma das mais assombrosas realizações 
da perspectiva aérea velazqueana. Pablo 
se encontra solidamente apoiado sobre 
uma superfície criada só com luz e som-
bra. Velázquez parece querer ter dito: aqui 
o que importa é este homem e nada deve 
retirar o foco de atenção em sua figura!

Obra-prima da Semana

São João da ASSERJUF 
foi outro sucesso 

A festa junina da ASSERJUF ocorreu 
na última sexta-feira, 18/7, no Costa 
Verde Tennis Clube e ganhou o nome de 
“Ressaca da Copa”. 

A festa agradou aos associados, 
terceirizados, estagiários e convidados 
que aproveitaram a alegria das bandas 
Keridões do Forró e Ville Mania. Ou-
tro destaque foram as  iguarias típicas 
como tapioca, bolos diversos, pamo-
nha, milho cozido e o famoso churras-
quinho, sucesso garantido nos eventos 
promovido pela ASSERJUF.

Os associados também aproveitaram 
e desfrutaram de diversas barraquinhas 
de comidas juninas, além do tradicional 
licor em diversos sabores.

Durante a festa foi lançado um con-
curso de dança e os três casais mais ani-
mados foram premiados. Os mais vota-
dos foram Amanda Almeida (TRT) e seu 
acompanhante; Laura Assis (6ª Vara) e  
seu acompanhante; e Hélio Cavalcante 
(13ª Vara) com sua companheira Cintia 
Cavalcante. Todos eles abrilhantaram a 
festa com muita alegria e simpatia.

A ASSERJUF agradece ao patrocínio 
dos seus parceiros: Banco Alfa e SIND-
JUFE que contribuíram para a festa.
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Edição 196

 Comitê Gestor de Tecnologia da Infor-
mação discute projetos e diretrizes da Ad-
ministração;  Tribunal inicia treinamento 
para utilização do SEI.  O trabalho da 
Unicorp para qualificação de servidores 
da 1ª Região, por videoconferências.  
Participe: primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.


