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Margem da Palavra
Comentários sobre o Centro Judiciário 

de Conciliação da Justiça Federal da Bahia

A propósito da matéria publicada ontem pelo JFH a respeito do Centro Judici-
ário de Conciliação da Bahia, leia os comentários abaixo:

“É de fundamental importância o papel desempenhado pelo CEJUC na política de 
conciliação a nível regional, que deu início às audiências de conciliação do art. 334 
do novo CPC, além de outras que lhes têm sido encaminhadas pelas varas locais. 

Juntamente com a DIREF, a Coordenação de Conciliações e o CEJUC, tivemos 
várias reuniões tratando de questões como a matéria passível de propostas de acor-
do, do agendamento concentrado de audiências conforme a matéria, sua realização 
por meio eletrônico nas demandas relacionadas a unidades da CAIXA no interior do 
Estado e um interstício mínimo preferencialmente de  30 dias entre a data da convo-
cação e a realização da audiência de conciliação, tempo suficiente para a definição 
e concentração de prepostos especializados e formulação de propostas de acordos 
pelas respectivas áreas gestoras da empresa, notadamente em face do regime de 
alçadas que possa exceder da competência local. 

A CAIXA e o Centro realizaram em junho mutirão pré-processual do PAR, com 
mais de 80% de êxito. Teremos no final de setembro o mutirão de ações indeniza-
tórias que tramitam nas turmas recursais, inclusive com vídeo conferência com as 
subseções. O projeto de centralização via videoconferência deverá resultar em maior 
agilidade e efetividade, com menores custos e melhores resultados. Para melhor 
agilidade, em eventuais consultas aos sistemas operacionais por seus prepostos nas 
próprias assentadas, a CAIXA e o CEJUC estão conduzindo também a instalação de 
link específico nas próprias instalações do Centro.”

Paulo Ritt-Gerente Jurídico da CEF

“Registro minha pessoal satisfação em ter inaugurado, juntamente com a CE-
JUC/BA, a utilização da ferramenta jurisdicional das chamadas Reclamações Pré-
-Processuais. O êxito somente foi possível graças ao engajamento de todos (CEJUC/
BA, Jurídico da CAIXA e arrendatários/procuradores), que acreditaram no espírito 
conciliatório como o melhor caminho para a solução das reclamações.

Desejo a todos nós êxito nas próximas pautas e seguiremos apresentando novas 
demandas pré-processuais, agora também na área do FGTS. Forte abraço, e muito 
sucesso nesta empreitada!”        

                                                                  Clélio Guedelha Martins - Advogado da CEF

“É com grande entusiasmo que participamos do 1º Mutirão de Conciliação pré-
-processual, um grande avanço da Justiça Federal da Bahia, na medida em que 
incentiva a prática conciliatória das demandas, antes mesmos de se transformarem 
em ações judiciais, possibilitando acordos, o que representa maior ganho para as 
partes pelo equilíbrio na solução dos interesses, além de reduzir o número de pro-
cessos no Judiciário e os custos de uma demanda judicial.

Os resultados foram animadores, nos trazem a perspectiva desse novo método de 
solução pacífica das demandas, crescer, na certeza de que terá do COREN/BA, toda 
colaboração possível na continuidade do projeto.”

Mário César Dantas - Advogado do COREN/Ba

Em razão da importância dos temas  tra-
tados no Congresso Nacional dos Oficiais de 
Justiça, em sintonia com a preocupação da 
Direção do Foro para a melhoria das condi-
ções de trabalho dos nossos Oficiais de Jus-
tiça, a DIREF e o NUCJU apoiaram e incen-
tivaram que um grupo de oficiais de Justiça 
desta Seção Judiciária participassem do 9° 
Congresso Nacional da categoria,  realizado 
em  Goiânia entre os dias 7 e 9 deste mês. 

O grupo foi formado pelos Oficiais de 
Justiça Cristina Simões, Edgard Silva, Ester 
Maria, Hêica Amorim, Jailson Lage,  Rubia 
Meire e Vera Barros.

O evento reuniu mais de 260 oficiais 
das Justiças Federal, do Trabalho, Mili-
tar e Estadual como acontece anualmen-
te e é realizado pelas Associações dos 
Oficiais de Justiça - ASSOJAFs e pela 
Federação Nacional dos Oficiais de Jus-
tiça - FENASSOJAF.  

Oficiais de Justiça desta Seccional 
participam de encontro nacional

Durante o evento, foram abordados  
os temas:  Felicidade como meta; A vida 
como ferramenta; O Oficial de Justiça no 
contexto do Processo Judicial Eletrônico 
- PJe e os mecanismos de investigação 
patrimonial do devedor; A virtualização 
processual e o novo Códicgo de Processo 
Civil; As consequências do Assédio Moral 
e da Falta de Segurança versus a Quali-
dade de Vida 

Também foram tratados outros temas 
como: A evolução tecnológica e estru-
turação da carreira; Krav Magá (arte de 
defesa pessoal); Práticas inteligentes e 
céleres na efetividade da execução tra-
balhista; Oficial de Justiça: a importân-
cia como agente efetivo da justiça; Ativi-
dade de risco, aposentadoria especial e 
porte de arma; e Eu sei o que você está 
pensando! A programação neurolinguisti-
ca e o oficial de Justiça. 

Comissão mapeará 
locais de risco para 
oficiais de Justiça

A Comissão de Segurança instituída 
pela Portaria n. 16/2016 da Direção do 
Foro irá mapear os logradouros conside-
rados perigosos e de alto risco na cidade 
para a segurança dos oficiais de Justiça em 
Salvador e região metropolitana.

A comissão é composta pelos servido-
res Nélio Vilas Boas e Mário César Baptis-
ta de Andrade, respectivamente coordena-
dor e supervisor da Central de Mandados, 
Ângelo Carvalhal e Urias Ribeiro, oficiais 
de Justiça e Antônio Walker Matos, super-
visor da SEVIT.

O resultado desse trabalho orientará de 
modo mais seguro o cumprimento das dili-
gências nas regiões mais perigosas.

Outra comissão, com participação de 
servidores do NUJCU, da CEMAN e de ofi-
ciais de Justiça, foi instituída pela Portaria 
n. 214/2016, é presidida pela juíza federal 
coordenadora da CEMAN, Cynthia de Araú-
jo Lima Lopes e está elaborando o novo 
Regulamento de Serviços da nossa Central 
de Mandados para adequá-la à Resolução/
Presi/Cenag 6, de 15/03/2012.

A referida resolução aprovou o Regula-
mento Geral das Centrais de Mandados da 
Justiça Federal da 1ª Região, com normas 
gerais para o seu funcionamento, bem como 
para as atividades dos oficiais de Justiça. 

O último Regulamento de Serviço da 
CEMAN foi elaborado em  3.3.2010 (Por-
taria Diref n. 52).

Ações da Coordenação 
da CEMAN reduzem em 
mais de 50% número 

de mandados pendentes
O resultado dos trabalhos da Coordena-

ção da CEMAN já vem sendo sentido nos 
relatórios de produtividade (disponíveis na 
intranet  em http://portal.trf1.jus.br/sjba/in-
tranet/servicos/setoriais/setoriais.htm).

Desde que a juíza federal Cynthia de 
Araújo Lima Lopes assumiu a Coordenação 
da CEMAN, em junho deste ano, a Central 
de Mandados reduziu de modo expressivo 
o número de mandados pendentes de cum-
primento.

Hoje, há apenas 831 mandados penden-
tes de cumprimento por mais de 20 dias. 
Três meses atrás, esse número era de 1.925 
mandados. Em junho havia 630 mandados 
aguardando cumprimento por mais de 60 
dias. Hoje há apenas 184. 

O NUCJU ressalta que desse número de 
mandados parados há mais de 20 dias, 171 
deles encontram-se com apenas um oficial 
de Justiça e que providências já estão sendo 
tomadas.

Durante esse período foram feitos al-
guns mutirões e redistribuições de manda-
dos, com a valiosa colaboração da maioria 
dos oficiais de justiça da Seccional, sem os 
quais os resultados positivos desse trabalho 
não estariam sendo alcançados.

O novo desafio a ser enfrentado é ade-
quar as rotinas de trabalho da CEMAN ao 
PJE,  implantado nesta segunda-feira.


