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Conciliação

Uma alternativa mais rápida
para a solução de um conflito

Editorial
Resolver um conflito de forma consensual, de modo que todas as
partes envolvidas saiam satisfeitas. Ter uma resposta mais célere
para o que gerou a falta de entendimento. Essa é a proposta
da conciliação e mediação no Judiciário. Juízes, advogados,
defensores públicos, membros do Ministério Público, conciliadores
e mediadores devem estimular essas práticas.
O Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Desembargador
Gesivaldo Britto, tem incentivado a conciliação e dá continuidade
à ampliação do número de unidades dos Centros Judiciários de
Solução Consensual de Conflito (Cejusc) em todo o estado.
O Informativo #TJBA destaca a temática, com informações
sobre audiências de conciliação e orientações de como ser um
conciliador, mediador ou mesmo voluntário na Semana Nacional
de Conciliação do TJBA. Explicamos, de forma simples e direta,
como as audiências acontecem, qual o propósito e a importância
delas na solução de uma questão já judicializada.
O conteúdo desta edição complementa a anterior, que falamos
sobre o Projeto Pai Presente e as possibilidades de resolver um
conflito sem precisar entrar com a ação na Justiça, por meio dos
Cejuscs pré-processuais.
De 05 a 09 de novembro, o TJBA participa mais uma vez da
Semana Nacional de Conciliação. Uma oportunidade para fechar
acordos e resolver impasses judiciais de forma mais amigável para
ambas as partes.
Para fechar o conteúdo desta edição, contamos com o apoio
da Juíza Lícia Fragoso, que nos relatou sua experiência como
entusiasta da conciliação, e da supervisora Brenda Capinã, que
esclareceu as dúvidas e ajudou a formatar o infográfico. Os
servidores Kátia Tavares e Allan Jacks Lima contribuíram com
dicas para capacitação profissional e na área de música.
Esperamos que gostem e compartilhem as informações.
Vamos fazer a nossa parte para implantar uma cultura de mais
entendimento e menos conflitos.
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Faça parte da equipe
de Conciliação do TJBA
Estudantes e profissionais podem fazer parte da equipe de solução consensual de conflitos do
TJBA. Seja como voluntário na Semana de Conciliação, como Conciliador ou Mediador, atuando
nas Varas e unidades dos Centros Judiciários de Resolução Consensual de Conflitos (Cejusc),
antigos Balcões de Justiça.

Seja voluntário na Semana Nacional
de Conciliação, que acontece de
5 a 9 de novembro:
Acesse o portal do Nupemec: www.tjba.jus.br/conciliacao/
Clique no link Inscrição Voluntários no menu do lado direito
Preencha as informações solicitadas no formulário
Após a realização do cadastro, aparece uma mensagem pedindo que você aguarde o contato
do supervisor ou compareça à unidade de seu interesse. Um e-mail de confirmação também
será encaminhado.
A emissão dos Certificados de Participação dos voluntários estará disponível por 90 dias, a
contar do primeiro dia útil após o encerramento do período de trabalho.
Mais informações: conciliar@tjba.jus.br // (71) 3372-5492 / 5153 / 5323 / 5049

Conciliador X Mediador
O que um conciliador faz?
Incentiva a pacificação de conflitos sociais.
Por meio de técnicas, facilita o diálogo
entre as partes, estimula a busca de solução
e faz sugestões para o acordo.
O que fazer para ser conciliador no TJBA?
Ser aprovado em concurso específico para
a função. A seleção vale por dois anos,
podendo ser prorrogada por mais dois.
Qual a formação exigida?
Ser bacharel em Direito, Administração,
Psicologia ou Serviço Social, ou estudante
do 4º ao 7º semestre nessas áreas.
O trabalho é remunerado?
Sim, conforme o número de audiências
realizadas e o resultado obtido.

O que um mediador faz?
Auxilia e estimula as partes a encontrar a
melhor proposta para o acordo, sem fazer
uma sugestão direta, deixando que eles
cheguem à solução.
O que fazer para ser mediador no TJBA?
Deve se dirigir ao Cejusc mais próximo e
apresentar o desejo para o responsável da
unidade.
Qual a formação exigida?
Ser graduado, há no mínimo dois anos, em
curso de ensino superior e ter a capacitação
em escola ou instituição de formação de
mediadores reconhecida.
O trabalho é remunerado?
Não. O voluntário ganha certificado com a
carga horária trabalhada.
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Audiências de Conciliação interrompem
disputas ao formalizarem acordos

A Juíza Lícia Fragoso afirma que é uma forma de dar uma resposta mais célere para as partes
Texto: Marcos Maia

E

ntusiasta da conciliação, a Juíza Lícia Fragoso,
Titular da 18ª Vara de Relações de Consumo de
Salvador, afirma que este foi o recurso utilizado
para diminuir em mais da metade o acervo da unidade
anos atrás. Desde então, a Magistrada sempre busca
ter a prática como ponto de referência.
“Devido a incompreensão humana, a intolerância e o
egoísmo, o Judiciário está assoberbado de processos.
A conciliação vem como um mediador dos conflitos,
um bálsamo nos corações aflitos, restituindo a
harmonia necessária, a paz na sociedade”, opina.
A Juíza enfatiza que o novo Código de Processo
Civil tem a conciliação como medida inicial para a
solução de conflitos. As audiências de conciliação são
conduzidas por conciliador, designado pelo Tribunal
de Justiça após processo seletivo para desempenhar
a função.

“

As audiências no curso do processo costumam
ser exitosas porque o juiz conhece o caso e a parte
já percebeu que o conflito se estendeu e que talvez
não consiga tudo que esperava

“

Brenda Capinã
Supervisora

“

A Juíza Lícia conta que desde que o CNJ instituiu a
Semana de Conciliação, todas as Varas têm tentado
se mobilizar com a realização do maior número
de conciliações possíveis. “Essa iniciativa, tem
contribuído muito para a cultura da conciliação, tem
resolvido parte significativa das lides e diminuído o
acervo processual em todo o Judiciário”, avalia.

“

A conciliação vem como um mediador dos
conflitos, um bálsamo nos corações aflitos,
restituindo a harmonia necessária,
a paz na sociedade
Lícia Fragoso
Juíza de Direito

“

No início da audiência, as partes são questionadas
sobre a possibilidade de composição. A partir daí,
os envolvidos no conflito conversam e apresentam
propostas para superar o embate. Para a Magistrada,
esta fase, em específico, requer paciência por parte
do conciliador, que deve ouvir e orientar as partes do
conflito, estimulando uma comunicação amistosa.
“A conciliação interrompe as disputas, harmoniza os
corações e traz humanidade para o judiciário”, comenta.

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) participa da XIII
Semana Nacional de Conciliação, que acontece de 05
a 09 de novembro. Durante a campanha, desenvolvida
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e realizada
desde 2006, o Judiciário Baiano prioriza a realização
de audiências de conciliação em ações judicializadas.

“

Lícia Fragoso salienta que a conciliação pode ser feita
em qualquer fase processual. “Nas minhas audiências
de instrução, antes de começar a instruir o processo,
sempre proponho a conciliação”, conta.

A conciliação é sempre melhor para todas as partes. Todos saem ganhando,
não só a Justiça, com menos um processo, como as partes, com menos um problema.
As divergências são ‘colocadas’ na mesa e as próprias partes podem apresentar
a solução para o conflito que foi gerado entre si
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Juíza Rita Ramos
Assessora Especial da Presidência para Assuntos Institucionais

ENTENDA COMO ACONTECE
Procedimento válido nas áreas de incidência do Código de Processo Civil:
Cível, Consumidor, Família e Empresarial, com exceção das causas com
valor inferior a 40 salários mínimos, que tramitam nos Juizados Especiais

Desde o ano 2006, o Tribunal de Justiça
da Bahia participa da Semana Nacional
de Conciliação, instituída pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) naquele ano. A
Bahia já conquistou posições de destaque
no cenário nacional, fruto do incentivo e
realização de audiências de conciliação.
O Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Resolução de Conflitos
(Nupemec) do TJBA, vinculado à
Assessoria Especial da Presidência para
Assuntos Institucionais (AEP II), que tem
a coordenação da Juíza Rita Ramos,
responde pela Semana de Conciliação do
TJBA. O Tribunal baiano, por quatro vezes,
já garantiu o primeiro lugar em número
total de acordos realizados nesse período.
Por outras cinco vezes, o TJBA ficou em
segundo lugar.

CRONOGRAMA

03 A 25 DE SETEMBRO
Prazo para os magistrados informarem a equipe de
trabalho, em especial dois representantes para as
funções de supervisor e suplente imediato
03 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO
Recebimento de inscrições de processos
ATÉ 15 DE OUTUBRO
Preparação das intimações e envio às partes
ATÉ 30 DE OUTUBRO
Encaminhar ao Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Conflitos (Nupemec) a quantidade
de processos selecionados
05 A 09 DE NOVEMBRO
Realização das audiências de conciliação no
judiciário baiano

JURIDIQUÊS
*Autocomposição
Usado também como sinônimo
para audiência de conciliação,
t rata-se de um método de
resolução de conf litos, onde se
busca uma solução que atenda
ao interesse de todos.
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CONCURSO

1º LUGAR

TECNOLOGIA

O Edital do concurso público, com
oferta de 50 vagas para Juiz de Direito Substituto do TJBA, foi publicado
no dia 27/09/2018. A publicação consolida uma das promessas do atual
Presidente, Desembargador Gesivaldo Britto, de valorização do 1º Grau e
da equipe de Juízes e Servidores.

O TJBA alcançou, em 2017, o melhor índice de produtividade entre
as Cortes do Judiciário estaduais de
médio porte. Os dados fazem parte
do Relatório Justiça em Números
2018 do CNJ, que reúne informações de 90 tribunais sobre o funcionamento da Justiça.

Em 2018, o TJBA avançou dez posições no ranking de tecnologia da
Estratégia Nacional de Tecnologia
da Informação e Comunicação, instituída pelo CNJ para o período de
2015/2020. O resultado é fruto do trabalho conjunto, fortalecido pela gestão do Presidente, Desembargador
Gesivaldo Britto.

VAI - JUAZEIRO

MUDANÇA

A Comarca de Juazeiro foi a primeira
a receber o Programa “VAI – Vivência, Alteridade e Integração”, da Presidência do TJBA, nos dias 02 e 03/08.
A ação prioriza o 1º Grau e visa a
aproximação de magistrados e servidores e à melhoria contínua do diálogo, com a visita do Chefe da Corte
do Judiciário às comarcas do interior.

O Ministro Dias Toffoli assumiu a
Presidência do Supremo Tribunal
Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para o biênio
2018-2020. A Vice-Presidência é do
Ministro Luiz Fux. O mandato da
Ministra Cármen Lúcia encerrou no
dia 12/09.

ADOÇÃO

JÚRI

OUVIDORIA

O Cadastro Nacional de Adoção
(CNA) ganhou nova versão, que coloca a criança como sujeito principal do
processo. Ou seja, permite a busca de
uma família para ela, e não o contrário. A ferramenta está sendo implantada gradativamente. Estima-se que
até o final do primeiro semestre de
2019 o sistema já tenha pleno funcionamento em todas as Varas do país.

O Tribunal do Júri da Comarca de
Lauro de Freitas, realizou em 19/09,
o primeiro julgamento de feminicídio
da cidade, presidido pela Juíza Jeine
Vieira Guimarães. O crime aconteceu em 2016. Preso desde março de
2018, o réu foi acusado de ter assassinado a ex-companheira e condenado à pena de 12 anos e seis meses
em regime fechado.

A Ouvidoria Judicial do TJBA conta
com um novo sistema, que dispõe
de funcionalidades que possibilitam
maior agilidade na solução das manifestações. O Sistema é acessado pelo
site do TJBA, na opção ‘Ouvidoria’
(barra lateral à esquerda). O cidadão
pode esclarecer dúvidas, fazer sugestões, denúncias ou elogios aos serviços prestados.

BAHIA NO CNJ
A Magistrada baiana Nartir Dantas
Weber assumiu o cargo de Juíza Auxiliar da Corregedoria do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). Ela tomou
posse no dia 28/08, junto com o novo
Corregedor do CNJ, Ministro Humberto Martins, em Brasília. A gestão é para
o biênio 2018-2020. Antes, ela atuava
na 3ª Vara da Justiça pela Paz em Casa
de Salvador.

GUANAMBI

MULHER

ALVARÁ ELETRÔNICO

A Comarca de Guanambi passou a
contar com uma Central de Cumprimento de Mandados. A Central,
vinculada à Corregedoria Geral da
Justiça do TJBA, reúne, todos os
mandados da justiça comum que são
distribuídos para que os Oficiais de
Justiça os cumpram de acordo com o
zoneamento da cidade, o que torna o
cumprimento mais ágil.

No Portal do Monitoramento da Política
de Enfrentamento à Violência contra as
Mulheres do CNJ, o TJBA apresenta um
aumento do Índice de Atendimento à
Demanda de 70%, no ano de 2016, para
233%, em 2017. A ferramenta disponibiliza um retrato atualizado dos processos relacionados à violência doméstica
e conta com parceria do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

O TJBA amplia a implantação do Alvará Eletrônico. Após o período de
testes da ferramenta no 1º Cartório
Integrado de Relações de Consumo
de Salvador, chegou a vez das outras
quatro unidades integradas de Consumo da capital e do 1º Cartório Integrado Cível de Salvador. O Decreto
Judiciário nº 586 estabelece o cronograma de implantação do Sistema.

Leia mais informações sobre os temas em www.tjba.jus.br

#COMPARTILHE

Concurso para
Juiz de Direito Substituto

Fique atento aos prazos!!!

Vagas:
50 vagas e cadastro reserva

Concurso para agentes voluntários de proteção à criança
e ao adolescente em Salvador

Inscrições:
10h do dia 04/10 às 18h de 05/11

Edital da 4ª Vara da Infância e Juventude oferece 64 vagas para
voluntários. Os agentes exercem a função por dois anos, podendo ser
renovado por mais dois.

Edital e informações:
www.cespe.unb.br/concursos/tj_ba_18_juiz

Inscrições: até 16/10 (inscricaoagentes4vij@tjba.jus.br)

Campanha Jurado Voluntário
A Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca
de Lauro de Freitas cadastra cidadãos
interessados em formar quórum para as sessões
do Tribunal do Júri.

Programação Especial
Mês do Servidor:
04/10 – Espetáculo Alvoroço, às 19h,
no auditório do edifício-sede do TJBA

FLICKR

Inscrições: até 30/10

11/10 – Espetáculo Os sons que vêm da cozinha,
às 19h, no auditório do edifício-sede do TJBA

Mais informações:
(71) 3283-3606
E-mail: queroserjuradolf@tjba.jus.br

22 a 26/10 – Feira do Servidor, na Praça de
Serviços do edifício-sede do TJBA
19/10 – Espetáculo Criado por vó, às 19h,
no auditório do edifício-sede do TJBA

Leilão de bens da antiga
sapataria Santana

26/10 – Festival de Música, na Concha Acústica
do TCA, com resultado do concurso de melhor
música e intérprete

Os recursos obtidos serão utilizados para o
pagamento de créditos trabalhistas.

Mais informações:
www.tjba.jus.br/diadoservidor

Data: de 22/10 a 29/10
Mais informações:
www.nordesteleiloes.com.br

Dica do Servidor

Kátia Tavares

Allan Jacks Lima

Auditora

Coordenador jurídico
e mediador do Cejusc
de Cachoeira

Curso de Ética Profissional para Servidores Públicos
Indico o Curso de Ética Profissional para Servidores
Públicos, que pode ser feito também de forma on-line. Há
várias instituições que oferecem, como no site do Senado.
Indico porque a ética cria dentro da gente um
conhecimento que favorece o controle interno de todos
os atos do serviço. Se você é ético, você flui melhor e tem
mais força para argumentar.

Videoclipe “Severino DreadLock”
Indico o videoclipe da canção “Severino DreadLock”, da
Banda Só as Cabeças, disponível no YouTube. Dirigido por
Daniel Nunes, e realizado em parceria com a Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), o vídeo consiste
em um bem-humorado registro da banda pelos principais
cartões-postais de Cachoeira, como o Sebo Ana Neri, o
Pouso da Palavra e o Jardim Grande. Eu sou o vocalista e
guitarrista da Banda Só as Cebeças, que tem suas principais
referências no reggae jamaicano, em especial na obra do
cantor e compositor Bob Marley.

Participe! Envie sua dica, com foto, para ascom@tjba.jus.br
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#TBT

Tribunal Baiano Trabalhando

1ª Vara Cível de Luís Eduardo Magalhães dá início a
2ª etapa do Projeto 1ª Vara Virtualizada- 31/07/18

Visita da Coordenação dos Juizados à Vara do Sistema
dos Juizados Especiais de Euclides da Cunha - 06/08/18

Programa “VAI”, com visita do Presidente do TJBA,
tem início na Comarca de Juazeiro - 08/08/18

Comarcas de Curaçá e Sobradinho regulamentam acesso de menores em locais e eventos públicos - 10/08/18

Equipe da Comarca de Coração de Maria realizou o
primeiro Mutirão do Projeto Pai Presente - 16/08/18

1ª Vara da Justiça pela Paz em Casa de Juazeiro, com a
rede de enfrentamento à violência doméstica - 22/08/18

Mais fotos: Flickr.com/tjba

2ª Vara Cível da Comarca de Luís Eduardo Magalhães
realiza mutirão do Projeto Pai Presente - 23/08/18

1ª Vara Crime da Comarca de Vitória da Conquista
Comarca de Itambé desenvolve ações de orientação e
valorização para mulheres vítimas de agressão - 24/08/18 promove audiências de depoimento especial - 28/08/18

2º Cartório Integrado de Famílias fez mutirão para
analisar processos da Meta 2 do CNJ - 29/08/18

Corregedoria Geral da Justiça realiza correição nas Fisioterapeuta palestra para servidores sobre ErgoComarcas de Porto Seguro e Eunápolis - 06/09/18 nomia e Ler-Dort na Comarca de Valença - 10/09/18

Ação cívico-social na Prefeitura-Bairro de Paripe,
com apoio do TJBA, atende 748 pessoas - 18/09/18

2ª Vara Cível de Paulo Afonso realiza mutirão de
divórcio, com 63 acordos processuais - 19/09/18

Comarca de São Desidério faz saneamento dos
processos e treinamento da equipe - 20/09/18

