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Aniversariantes
Hoje: Dirceu Aranha (Jequié), Margareth Ferreira (13ª Vara), Mauri Dalton Cipresso 
(COJUES), Maria Cláudia Rocha (CEF), Carlos Alexandre Souza (Contrate), Marcela 
Evangelista e José Raimundo Néri (ambos do NUASG). Amanhã: Mei Lin Bandeira, 
juíza federal da Turma Recursal e Maria Rúbia Matos (Paulo Afonso). Parabéns!

A sala de videoconferência do Centro Ju-
diciário da Bahia foi inaugurada dia 19/10 
com a realização de sete audiências junto à 
Vara Única da Subseção de Paulo Afonso, 
tendo como partes rés a Caixa Econômica 
Federal e a União.

As audiências foram conduzidas pelo-
juiz federal da Subseção Judiciária de Pau-
lo Afonso João Paulo Pirôpo de Abreu. 

Participaram das audiências, o geren-
te jurídico da Caixa Econômica Federal 
Paulo Ritt e o advogado da empresa Ra-
fael Vilas-Boas Costa Cal, o advogado da 
União, Ricardo Rocha, e a conciliadora 
Urpia Yára Maria de Castro, todos na foto 
ao lado com  os estudantes de Direito Leo-
nardo Viana Santos, Alan Cerqueira Pinto, 
Thiago Xavier e Priscila Raquel Nascimen-
to de Souza.

Tendo em vista os 
bons resultados obti-
dos, nos dias 3 e 4/11, 
foram realizadas mais 
13 audiências por vi-
deoconferência com 
a Subseção de Paulo 
Afonso, obtendo sete 
acordos no montante de 
R$ 429.027,53.

Segundo Rafael 
Vilas-Boas, advogado 
da Caixa, “A experi-

ência com as audiências de conciliação 
por videoconferência foi a mais positiva 
possível. Os resultados obtidos, por si 
só, demonstram que a implementação 
do mecanismo pode ser de extrema uti-
lidade para a otimização da prestação 
jurisdicional e atuação dos procuradores, 
bem como para uma maior satisfação dos 
jurisdicionados”.

O advogado lembrou que, em uma só 
manhã, foram realizadas, de Salvador, seis 
audiências referentes a processos que tra-
mitam na Subseção de Paulo Afonso resul-
tando  na extinção de 15  processos pela 

via da composição, uma vez que, em uma 
das audiências, o acordo envolveu treze 
demandas. “Tudo isso, graças à disponibi-
lidade e boa condução dos trabalhos pelo 
juiz federal João Paulo Pirôpo, ao empe-
nho e dedicação de Paulo Sérgio Teixei-
ra, diretor da CEJUCBA, e à iniciativa da 
Gerência do Jurídico da CAIXA”, comple-
mentou.

“A realização de audiências por vide-
oconferência gera benefícios, inclusive, 
extrajudiciais. No caso da CAIXA, que pos-
sui capital 100% público, foram evitados 
custos operacionais com viagem e hospe-
dagem de empregado, ou, até mesmo, a 
terceirização dos atos judiciais.” 

 Rafael Vilas-Boas aduziu ressaltando 
a expectativa de que a videoconferência 
seja cada vez mais utilizada, aperfeiçoa-
da e definitivamente implementada pelos 
diversos ramos do Judiciário e que o me-

canismo vai ao encontro 
das principais diretrizes 
previstas no novo CPC, 
como a virtualização de 
processos e atos e o estí-
mulo à solução de litígios 
pela via da composição. 
“Consequentemente, a 
ferramenta pode ser de-
terminante para reduzir a 
quantidade de processos 

judiciais e beneficiar os jurisdicionados, 
os quais poderão se valer de mais um 
mecanismo para obter sua tutela juris-
dicional de forma célere e satisfatória.”, 
concluiu.

Centro Judiciário de Conciliação realiza 
audiências por videoconferência com 

Vara Federal de Paulo Afonso

Agentes de segurança 
participam de Curso 
na Polícia do Exército
Os agentes de segurança Joilton Pimen-

ta e Luiz Augusto Almeida participaram, 
de 24/10 a 04/11, do Curso de Combate 
Corpo a Corpo e Lutas, ministrado por ins-
trutores do Batalhão de Polícia do Exército.

O curso teve como objetivo capacitar os 
agentes de segurança que atuam no Servi-
ço de Segurança Institucional e de Poteção 
a Autoridades e foram revisadas técnicas 
como: pontos vulneráveis e armas naturais 
do corpo, técnicas de projeção, defesas 
contra ataques com bastão e faca, golpes 
traumáticos, algemação, condução de pes-
soas detidas entre outras.

O curso foi inteiramente prático, com 
realização de lutas e combates físicos reais 
entre todos os participantes. Após o encer-
ramento das oficinas, de acordo com os 
preceitos militares, os servidores passaram 
por treinamento de formação e receberam 
os certificados de conclusão do curso das 
mãos do juiz federal Carlos d’Ávila Teixeira, 
amigo do Exército Brasileiro.Tribunais se preparam 

para uma semana 
de conciliação

Dentro de duas semanas, milhares de 
processos judiciais deverão ser soluciona-
dos por meio da conciliação nos tribunais. 
A expectativa para a próxima edição da 
Semana Nacional da Conciliação – mar-
co anual do CNJ - é de que os números 
superem os do ano passado, quando 189 
mil casos chegaram a um acordo. Utilizada 
para solucionar conflitos mais simples,  a 
conciliação foi responsável pelo fim de três 
milhões de processos em 2015, segundo 
dados do Justiça em Números de 2016.

A conciliação pode ser feita durante 
a Semana Nacional da Conciliação, mas 
também ao longo do ano, por meio dos 
500 Centros Judiciários de Resolução de 
Conflito e Cidadania onde uma terceira 
pessoa, imparcial, facilita o diálogo entre 
as partes em conflito, para que encontrem, 
conjuntamente, a melhor solução possível.

As técnicas utilizadas na conciliação 
seguem princípios fundamentais, estabele-
cidos na Resolução CNJ 125/2010,  como 
da confidencialidade e da imparcialidade, 
ao mesmo tempo que preserva a informali-
dade, a rapidez, a oralidade e a economia 
processual sem participação do juiz mas 
tendo os acordos validade jurídica pois são 
homologados por um magistrado.

Fonte: CNJ

Presidente da Ajufe: 
“Comissão do Senado 

ameaça Lava Jato”
Após o presidente do Senado instalar 

uma comissão para identificar os funcio-
nários dos três Poderes que ganham su-
persalários, o presidente da Ajufe, Roberto 
Veloso, disse que a iniciativa objetiva atra-
palhar investigações.

 “A medida faz parte de um pacote 
de medidas contra a Lava Jato, a Métis, 
a Zelotes. É uma ação complementar ao 
projeto de abuso de autoridade defendido 
por Renan”, afirmou Veloso, que insinua 
que o presidente do Senado tenta inviabi-
lizar o reajuste dos salários da magistra-
tura como forma de brecar as apurações 
de denúncias contra ele e outros nomes 
do governo.

O presidente da Ajufe destaca que a im-
plementação da comissão foi calculada por 
Renan. “A pessoa é parlamentar há mais de 
20 anos e os problemas com os supersalá-
rios só surgiram agora, porque a Lava Jato 
está investigando os podres da Nação”.

 Veloso  afirmou que a comissão “deve 
começar a sua investigação dentro de 
casa, que é onde se menos respeita o teto 
constitucional”.                  

 Fonte: AJUFE

Inscrições abertas para Seminário 
Internacional Brasil-Argentina

O IX Seminário Internacional Brasil/Argentina com o tema “Direitos Humanos, Ga-
rantias e Justiça: Impactos das decisões judiciais no Novo CPC e do Projeto CPP no 
Sistema Judicial Brasileiro (Abordagem Multidisciplinar)”, com coordenação dos pro-
fessores doutores Wilson Alves de Souza e Maurício Góes, ocorrerá nos dias 23 e 24 
de novembro no Auditório Ministro Dias Trindade a partir das 13h45.

Para inscrever-se o interessado deve utilizar o endereço: http://www.jfba.jus.br/proces-
sos/seder_2014_2/seminario/


