O Centro Judiciário de Conciiação e Cidadania - CEJUC é um espaço vocacionado
ao diálogo e tem a busca da cidadania como princípio. Desta forma, a audiência
de conciliação, além de tentar resolver as questões envolvidas, é uma
oportunidade de a parte explicar seu ponto de vista e expressar seus
sentimentos e suas necessidades, sempre com respeito e cordialidade, bem
como um convite a uma escuta ativa que tenta compreender a perspectiva da
outra parte.
Assim, o CEJUC abre suas portas para realização das audiências de conciiação,
dessa forma, contribuindo para que o Programa Concilia BR-381 e Anel
Rodoviário possa efetivar, em sua plenitude, a desocupação e o reassentamento
humanizado. Este CEJUC dispõe de espaço físico suficiente para a observância
dos protocolos de biossegurança e das demais medidas indispensáveis para a
manutenção do distanciamento social em face do enfrentamento da pandemia
do Covid-19, resguardando a segurança, não só das partes, mas também do
magistrado e de sua assessoria.
Tão logo a assessoria do magistrado informa quais são as partes envolvidas, é
criada a sala de audiência virtual via Teams, e abre-se tantas salas quantas
forem necessárias. Os representantes do MPF, DPU, DNIT, URBEL, participam da
videoaudiência de maneira virtual e as demais partes são atendidas no CEJUC
presencialmente. Nesse contexto, a parte hipossuficiente sem condições de
possuir equipamento próprio, acesso à internet, ou que tenha dificuldades no
manuseio do programa, encontra no CEJUC o apoio necessário para que possa
participar da videoaudiência.
A logística das audiências conta com salas individuais, amplas e bem ventiladas,
para receber as partes alienantes e as partes beneficiárias. Já o magistrado, sua
assessoria e a representante dos moradores do anel rodoviário ficam no salão
de audiências de mais de 80 metros quadrados, também, amplamente
ventilado. Ao entrarem no recinto, todos têm a temperatura aferida pelo
segurança, bem como recebem álcool em gel.

