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CEJUCs REGIONAIS  
 

O Decreto Judiciário nº 691/2020 criou os Centros Judiciários de Solução de Conflitos 
Regionais, destinados à realização de audiências virtuais de mediação e conciliação em 
processos ajuizados em comarcas não contempladas com CEJUSC local. Ao todo, são 12 
Centros Judiciários, cujas equipes poderão realizar as audiências designadas por 77 
comarcas.  
 
Com essa iniciativa, será possível ampliar o acesso ao Judiciário e proporcionar o regular 
prosseguimento de processos cuja tramitação dependa da realização dessa modalidade 
de audiência, além possibilitar a solução consensual da lide. 
 
O êxito do Cejusc Regional dependerá de vários fatores, mas, sobretudo, da articulação 
de cada Coordenador Regional com as demais comarcas. Para contribuir com esse 
desafio, o Nupemec elaborou o presente guia, que tem o propósito de meramente 
sugerir como essa prática poderá se desenvolver, sem impedir que cada região possa 
encontrar soluções que entendam mais adequadas à sua realidade. 

 
AUDIÊNCIAS VIRTUAIS   

 
O funcionamento do Cejusc Regional também dependerá da existência, em cada 
comarca, de salas em condições de realizar videoconferências, seguindo as medidas de 
segurança em relação ao COVID-19. Será necessário que um servidor recepcione as 
partes e as encaminhe à mesa de audiência equipara com computador com câmara.  
 
Esse mesmo servidor poderá recepcionar, em sala de espera virtual, as pessoas que 
tenham optado em participar da audiência utilizando equipamento próprio, em sua 
residência ou escritório, participantes esses que serão informados do link da sala em que 
o mediador deve estar presente minutos antes da data designada para o ato. 
 
De acordo com o Decreto, as audiências virtuais serão realizadas por conciliadores e 
mediadores designados para atuar em cada Centro Judiciário Regional. A sistemática de 
remuneração desses profissionais seguirá os preceitos do Decreto Judiciário n. 335/2020, 
mas as unidades regionais também poderão contar com a atuação dos facilitadores 
vinculados a entidades parceiras do TJBA, em razão de convênio celebrado com o Poder 
Judiciário e, ainda, por conciliadores disponibilizados pela Coordenação dos Juizados 
Especiais, em caráter excepcional. 
 
Destaca-se que a designação das audiências e a consequente expedição dos atos 
convocatórios devem ser praticadas pelo magistrado da causa, reservando-se ao 
Coordenador do Cejusc Regional a tarefa de gerir o funcionamento do Cejusc, de modo a 
evitar o choque de datas de audiência, atuando como elo entre as partes e mediadores, 
para que, na data agendada, todos estejam presentes na sala de audiência virtual. 
 
A seguir, uma ilustração de como pode ser organizado o Cejusc Regional de Brumado: 
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PARTES E ADVOGADOS acessam o link https://guest.lifesizecloud.com/5748689 que constou no mandado e, em seguida, são 
encaminhados para as salas virtuais em que se encontram os mediadores ou conciliadores. 

                       
                                                                                                                              
                                                                                                                                                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A sugestão do Nupemec é que cada Cejusc Regional tenha único link que constou no ato 
convocatório da audiência expedido na comarca. A sala correspondente a esse link será 
acessada pelos servidores encarregados por recepcionar as partes e advogados. Assim, 
para cada Cejusc Regional, foram criadas as seguintes “SALAS DE ESPERA” e “SALAS DE 
AUDIÊNCIA”. 
 
ALAGOINHAS – Juiz Coordenador: CAROLINE ROSA DE ALMEIDA VELAME 
Comarcas: Cansanção, Conde, Esplanada, Monte Santo, Rio Real, Tucano, Uauá  
SALA DE ESPERA: CEJUSC REG ALAGOINHAS: https://guest.lifesizecloud.com/5748661 
SALAS PARA MEDIADORES E CONCILIADORES (COM MODERAÇÃO): 
Nome Usuário 
Alagoinhas.CR1         alagoinhas.cr1@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711679  
Extensão: 5711679 

Alagoinhas.CR2         alagoinhas.cr2@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711683  
Extensão: 5711683 

Alagoinhas.CR3         alagoinhas.cr3@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711690  
Extensão: 5711690 
 
BARREIRAS – Juiz Coordenador: FERNANDA MARIA DE ARAÚJO MELLO 
Comarcas: Baianópolis, Cocos, Coribe, Cotegipe, Formosa do Rio Preto, Riachão das Neves, S. 
Desidério, Sta Rita de Cássia, Santana 
SALA DE ESPERA: CEJUSC REG BARREIRAS: https://guest.lifesizecloud.com/5748678 
SALAS PARA MEDIADORES E CONCILIADORES (COM MODERAÇÃO): 
Nome Usuário 
Barreiras.CR1         barreiras.cr1@tjba.jus.br 

Itarantim e 
Itororó 
2ª Feira 

CEJUSC 
REGIONAL 

DE 
BRUMADO 

Macarani e 
Maracás 
3ª Feira 

Oliv Brejinhos  
4ª Feira 

Paratinga e 
Santa Inês 
         5ª Feira 

Tanque Novo 
e Urandi 
6ª Feira 
 

CEJUSC 
DE 

BRUMADO 

CÂMARA 
DE 

BRUMADO 

 
MEDIADORES 
AUTÔNOMOS 

https://guest.lifesizecloud.com/5442205 

https://guest.lifesizecloud.com/5711716 
https://guest.lifesizecloud.com/5711720 
https://guest.lifesizecloud.com/5711723 

 

Links existentes do Cejusc 

MEDIADORES E CONCILIADORES 
Estarão em uma dessas salas 

Link da Câmara 

Links do Regional 

PARTES E ADVOGADOS 
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Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711698  
Extensão: 5711698 

Barreiras.CR2         barreiras.cr2@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711706  
Extensão: 5711706 

Barreiras.CR3         barreiras.cr3@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711708  
Extensão: 5711708 
 
BRUMADO – Juiz Coordenador: RODRIGO SOUZA BRITTO 
Comarcas: Itarantim, Itororó, Macarani, Maracás, Oliveira dos Brejinhos, Paratinga, Santa Inês, 
Tanque Novo, Urandi, Tanhaçu, Presidente Jânio Quadros (Portaria nº 1/2021). 
SALA DE ESPERA: CEJUSC REG BRUMADO: https://guest.lifesizecloud.com/5748689  
SALAS PARA MEDIADORES E CONCILIADORES (COM MODERAÇÃO): 
Nome Usuário 
Brumado.CR1         brumado.cr1@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711716  
Extensão: 5711716 

Brumado.CR2         brumado.cr2@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711720  
Extensão: 5711720 

Brumado.CR3         brumado.cr3@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711723  
Extensão: 5711723 
 
COARACI – Juiz Coordenador: PEDRO ANDRADE SANTOS 
Comarcas: Belmonte, Ibicaraí, Itajuípe, Una, Uruçuca,  
SALA DE ESPERA: CEJUSC REG COARACI: https://guest.lifesizecloud.com/5748701  
SALAS PARA MEDIADORES E CONCILIADORES (COM MODERAÇÃO): 
Nome Usuário 
Coaraci.CR1         coaraci.cr1@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711726  
Extensão: 5711726 

Coaraci.CR2         coaraci.cr2@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711729  
Extensão: 5711729 

Coaraci.CR3         coaraci.cr3@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711731  
Extensão: 5711731 
 
CRUZ DAS ALMAS – RANATO ALVES PIMENTA 
Comarcas: Castro Alves, Mutuípe, Santa Terezinha, São Felipe, São Sebastião do Passé, Terra 
Nova, Ubaíra, Maragogipe (Portaria nº 3/2021), Gov. Mangabeira (Portaria nº 4/2021) 
SALA DE ESPERA: CEJUSC REG CRUZ: https://guest.lifesizecloud.com/5748711  
SALAS PARA MEDIADORES E CONCILIADORES (COM MODERAÇÃO): 
Nome Usuário 
Cruz.CR1         cruz.cr1@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711734  
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Extensão: 5711734 

Cruz.CR2         cruz.cr2@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711745  
Extensão: 5711745 

Cruz.CR3         cruz.cr3@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711750  
Extensão: 5711750 
 
IRECÊ – Juiz Coordenador: FERNANDO ANTONIO SALES ABREU                                                        
Comarcas: Central, Gentio do Ouro, Iaçu, Itiúba, Jaguarari, Mairi, 
SALA DE ESPERA: CEJUSC REG IRECÊ: https://guest.lifesizecloud.com/5748716  
SALAS PARA MEDIADORES E CONCILIADORES (COM MODERAÇÃO): 
Nome Usuário 
Irecê.CR1         irece.cr1@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711753  
Extensão: 5711753 

Irecê.CR2         irece.cr2@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711755  
Extensão: 5711755 

Irecê.CR3         irece.cr3@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711758  
Extensão: 5711758 
 
JACOBINA – Juiz Coordenador: RODOFO NASCIMENTO BARROS 
Comarcas: Miguel Calmon, Piritiba, Saúde, Utinga 
SALA DE ESPERA: REG JACOBINA: https://guest.lifesizecloud.com/5748721  
SALAS PARA MEDIADORES E CONCILIADORES (COM MODERAÇÃO): 
Nome Usuário 
Jacobina.CR1         jacobina.cr1@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711769  
Extensão: 5711769 

Jacobina.CR2         jacobina.cr2@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711773  
Extensão: 5711773 

Jacobina.CR3         jacobina.cr3@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711774  
Extensão: 5711774 
 
JEQUIÉ – Juiz Coordenador: IVANA PINTO LUZ  
Comarcas: Barra da Estiva, Carinhanha, Condeúba, Ituaçú, Jacaraci, Palmas de Monte Alto, 
Riacho de Santana, Itaúna (Portaria nº 5/2021) 
SALA DE ESPERA: REG JEQUIÉ: https://guest.lifesizecloud.com/5748727  
SALAS PARA MEDIADORES E CONCILIADORES (COM MODERAÇÃO): 
Nome Usuário 
Jequié.CR1         jequie.cr1@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711775  
Extensão: 5711775 

Jequié.CR2         jequie.cr2@tjba.jus.br 
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Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711777  
Extensão: 5711777 

Jequié.CR3         jequie.cr3@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711783  
Extensão: 5711783 
 
PARIPIRANGA – Juiz Coordenador: DEBORAH CABRAL DE MELO 
Comarcas: Itapicuru, Nova Soure, Queimadas, Retirolândia, Santaluz, Teofilândia, Valente, Santa 
Luz, Cipó (Portaria nº 6/2021) 
SALA DE ESPERA: REG PARIPIRANGA: https://guest.lifesizecloud.com/5748734  
SALAS PARA MEDIADORES E CONCILIADORES (COM MODERAÇÃO): 
Nome Usuário 
Paripiranga.CR1         paripiranga.cr1@tjba.jus.br - 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711785  
Extensão: 5711785 

Paripiranga.CR2         paripirangacr2@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711789  
Extensão: 5711789 

Paripiranga.CR3         paripirangacr3@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5712696  
Extensão: 5712696 
 
PAULO AFONSO – Juiz Coordenador: JANAÍNA MEDEIROS LOPES 
Comarcas: Chorrochó, Pilão Arcado, Curaça, Santo Sé 
SALA DE ESPERA: REG PAULO AFONSO: https://guest.lifesizecloud.com/5748741  
SALAS PARA MEDIADORES E CONCILIADORES (COM MODERAÇÃO): 
Nome Usuário 
P.Afonso.CR1         p.afonso.cr1@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711796  
Extensão: 5711796 

P.Afonso.CR2         p.afonso.cr2@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711800  
Extensão: 5711800 

P.Afonso.CR3         p.afonso.cr3@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711806  
Extensão: 5711806 
 
VALENÇA – Juiz Coordenador: ALZENI CONCEIÇÃOBARRETO ALVES 
Comarcas: Caravelas, Guaratinga, Ibirapuã, Mucuri, Nova Viçosa, Wenceslau Guimarães, Itabela 
(Portaria nº/2021) 
SALA DE ESPERA: REG VALENÇA: https://guest.lifesizecloud.com/5748752  
SALAS PARA MEDIADORES E CONCILIADORES (COM MODERAÇÃO): 
Nome Usuário 
Valença.CR1         valença.cr1@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711813  
Extensão: 5711813 

Valença.CR2         valenca.cr2@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711817  
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Extensão: 5711817 

Valença.CR3         valenca.cr3@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711818  
Extensão: 5711818 
 
VITÓRIA DA CONQUISTA – Juiz Coordenador: SIMONE SOARES DE OLIVEIRA CHAVES 
Comarcas: Anagé, Barra do Choça, Belo Campo, Iraquara, Lençóis, Piatã, Encruzilhada, Iguaí, 
Encruzilhada, Cândido Sales 
SALA DE ESPERA: REG VIT CONQUISTA: https://guest.lifesizecloud.com/5748760  
SALAS PARA MEDIADORES E CONCILIADORES (COM MODERAÇÃO): 
Nome Usuário 
V.Conquista.CR1         v.conquista.cr1@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711829  
Extensão: 5711829 

V.Conquista.CR2         v.conquista.cr2@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711834  
Extensão: 5711834 

V.Conquista.CR3         v.conquista.cr3@tjba.jus.br 
Link: https://guest.lifesizecloud.com/5711837  
Extensão: 5711837 
 
Nada impede ao mediador ou conciliador, que já esteja atuando pelo sistema de 
videoconferência, que utilize o mesmo link que vem utilizando para as audiências 
designadas localmente. 
 
A sistemática adotada no Decreto poderá viabilizar a audiência do art. 334, uma vez 
realizada a intimação pessoal da parte para comparecer ao fórum, como normalmente 
ocorre, embora, no caso, não seja para participar de uma audiência presencial. Para que 
isso ocorra, as comarcas atendidas pelo Cejusc Regional devem dispor de salas providas 
dos equipamentos necessários para a participação das partes e advogados em 
videoconferência (vê sugestão de despachos ao final). 

 

ACESSAR AS SALAS 
 

Para acessar a SALA DE ESPERA basta inserir o link no navegador, sem a utilização de 
usuário ou senha. Para acessar a SALA DE AUDIÊNCIA, utilize o link 
webapp.lifesizecloud.com. Na tela de identificação, insira o nome do usuário e a senha. 
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Caso você tenha acessado o sistema com usuário diferente, você deve sair do usuário 
anterior para poder utilizar o usuário do Cejusc Regional. Caso você não tenha acessado a 
sala com o usuário do Cejusc, você não assumirá a condição de moderador da sala, o que 
impede efetuar a gravação e outras funcionalidades do sistema.   
 
ACESSO DA SALA PELAS PARTES 
 
A parte que for participar da audiência com telefone celular ou tablet deve ser orientada 
para baixar o aplicativo. Você pode enviar para as partes os link do vídeo a seguir ou o link 
do tutorial elaborado pela área técnica do TJBA. 
 
Na página do Nupemec constam orientações gerais para partes, para os cartórios e para os 
mediadores - https://nupemec.tjba.jus.br/mediacao-digital/, inclusive com modelos de 
termos de audiência virtual. 
 

VIDEO - http://www5.tjba.jus.br/juizadosespeciais/images/pdf/manuais/Lifesize_por_celular.mp4 

TUTORIAL - http://www5.tjba.jus.br/portal/wp-content/uploads/2020/05/Manual-LifeSize-Convidado-1.pdf 

FOLDER - https://drive.google.com/file/d/1_orCG7f9gNrwYAVPCcjBYT4mq27Ti64t/view 

PERGUNTAS/RESPOSTAS - https://drive.google.com/file/d/1gMz0gOmXZ22eaAM1u0_xsCsRZzQr3GTk/view 

REMUNERAÇÃO - https://nupemec.tjba.jus.br/wp-content/uploads/2020/09/FOLDER-DECRETO-335-2020-MAGISTRADOS.pdf 

RELAÇÃO MEDIADORES - https://nupemec.tjba.jus.br/wp-content/uploads/2020/09/CADASTRO-MEDIADORES-BAHIA-1.pdf 

 
O folder contém orientações para as partes e advogados sobre o que deve fazer para 
participar da audiência. 
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Nos locais a seguir, você pode copiar o link da sala ou somente a sua extensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando a parte acessar a sala por telefone celular ou tablet nos quais tenha baixado o 
aplicativo, a sala poderá ser acessada apenas com o número da extensão, que deve ser 
inserido nesse local: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando presentes todos os participantes da audiência, o mediador pode utilizar a opção de 
Fechar a Reunião (clicar no ícone que representa as pessoas), o que evita que um estranho 
ao ato possa acessar a mesma sala. 
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COMPARTILHAR O TERMO DA AUDIÊNCIA 
 
Compartilhe o termo de audiência quando estiver efetuando a sua redação. As próprias 
partes e advogados irão ajudar na sua elaboração e na correção de eventual equívoco ou no 
esclarecimento de determinada questão. 
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GRAVAÇÃO 
 
Somente depois de concluída a redação do termo de acordo, é que poderá ser ativada a 
gravação da sessão. Grave apenas: a leitura do termo de acordo, para registro do consenso 
ou a leitura de termo com redesignação da audiência, para registro da ciência da nova data 
pelas partes. O não acordo pode ser simplesmente certificado nos autos. Mas se se tratar 
de audiência do art. 335, do CPC, é recomendável a leitura e gravação do termo de 
audiência, que poderá conter tão somente o registro dos presentes, o método aplicado, o 
tempo de duração da audiência e a sua conclusão sem acordo. 
 
Lembre-se que a audiência de mediação ou conciliação a obedece a um procedimento 
prório, isto é, o procedimento autocompositivo, que é regido por normas extravagantes, 
como a Lei de Mediação e Resolução CNJ nº 125/2010. Por isso é que manifestações 
uniaterais, como requerimentos, devem ser efetuados por peticionamento no PJE e não em 
gravação de video na sessão de mediação ou conciliação. 
 
A Lei de Mediação assegura o sigilo de tudo o que ocorre durante a sessão, especialmente 
sobre reconhecimento de fato por qualquer das partes, manifestação de aceitação de 
proposta de acordo apresentada pelo mediador e documento preparado unicamente para 
os fins do procedimento de mediação. 
 
A gravação de toda a sessão, além de comprometer a aplicação da Lei de Mediação, 
dificulta a análise do processo pelo Juiz e Pelo Ministério Público, uma vez que uma 
audiência pode durar duas horas, enquando a leitura do termo de acordo pode resultar em 
video com cerca de 5 minutos, suficiente para a percepção da eficácia do procedimento.  
 
Resumindo: 
 
 No início da gravação, solicite a EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE por cada 

uma das partes.  
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 No fim da gravação, concluída a leitura, solicite a MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DAS PARTES 
SOBRE O QUE FOI LIDO. 

 Depois da gravação, estimule a PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA DE OPINIÃO etc. 

 Depois de encerrada a sessão no Lifesize COPIE E COLE O LINK PÚBLICO NO FINAL DO 
DOCUMENTO (no local destinado às assinaturas).  

 

ENCERRAR A REUNIÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COPIAR O LINK 
VIDEO: https://youtu.be/8_GxUygTaBk 
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DESPACHO 
A) PROCESSO COM GRATUIDADE (audiências realizadas por conciliador não remunerado pelas partes) 
 
Vistos etc., 
 
1 – [ANÁLISE DA GRATUIDADE]. 
 
2 – Havendo viabilidade de aplicação de métodos 
autocompositivos no presente feito, designo audiência de 
conciliação a ser realizada no dia XX, às XX horas, no Centro 
Judiciário de Solução Consensual de Conflitos (CEJUSC) 
instalado no fórum desta comarca, no qual as partes 
deverão comparecer acompanhadas de seus advogados. 
 
3 – A audiência deverá ser presidida por conciliador que 
não esteja submetido à remuneração pelas partes.   
 
4 – Em se tratando de ação de família, a cópia da petição 
inicial poderá ser entregue à parte demandada na forma do 
§ 1º, do art. 695, do CPC, ou ao final do procedimento 
autocompositivo. 
 
5 – O réu poderá oferecer contestação, por petição, no 
prazo de 15 (quinze) dias contatos da audiência de 
conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 
conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 
comparecendo, não houver autocomposição, ou, ainda, no 
prazo computado na forma do inciso II, do art. 335, do CPC.  
 
6 - Apresentada a contestação com documentos ou sendo suscitadas preliminares, intime-se a parte autora para se 
manifestar em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias.  
 
7 – Decorrido os prazos acima, certifique-se e façam-se os autos conclusos para saneamento ou julgamento do feito.  
 

AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA 
2 – [...] designo audiência de conciliação a ser realizada no 
dia XX, às XX horas, pela modalidade virtual. As partes e 
advogados deverão acessar o link (inserir o link da sala de 
espera), em que serão recepcionados e encaminhados para 
a sala virtual em que se encontrará presente o mediador ou 
conciliador que conduzirá o ato. 

NA COMARCA QUE MONTOU SALA COM EQUIPAMENTOS 
2 – [...] ás horas. As partes e advogados deverão comparecer 
à sala de audiências instalada no fórum desta comarca, que 
se encontra devidamente aparelhada para a realização do 
referido ato processual, sendo facultada a possibilidade de 
participação na audiência em local da sua livre escolha, 
desde que em condições de viabilizar o acesso a sala virtual 
correspondente ao link (inserir o link da sala de espera), em 
que os participantes serão recepcionados e encaminhados 
para a sala de videoconferência em se encontrará presente 
o mediador ou conciliador que conduzirá a audiência.  
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B) PROCESSO SEM GRATUIDADE (audiências realizadas por conciliador remunerado pelas partes) 
 
Vistos etc., 
 
1 – [ANÁLISE DA GRATUIDADE]. 
 
2 - Havendo viabilidade de aplicação de métodos 
autocompositivos no presente feito, designo audiência de 
mediação ou conciliação, a depender da existência de 
prévio vínculo entre as partes, na forma do art. 165, §§2º e 
3º, do CPC, a ser realizada no dia XX, às XX horas, no Centro 
Judiciário de Solução Consensual de Conflitos (CEJUSC) 
instalado no fórum desta comarca, no qual as partes 
deverão comparecer acompanhadas de seus advogados. 
 
3 – A audiência deverá ser presidida por mediador ou 
conciliador submetido ao regime de remuneração 
suportada pelas partes.  
 
4 – O autor fica desde logo intimado para, no prazo de 
cinco dias, efetuar o depósito do valor correspondente a 
uma hora de trabalho do mediador, do patamar 
intermediário (a depender do caso), previsto no Decreto n. 
335/2020, de acordo com o valor da causa, em conta 
judicial, sob pena de cancelamento da audiência, por se 
tratar de despesa necessária do processo. O eventual 
complemento da remuneração, inclusive com a 
participação do pólo passivo da demanda, será objeto de 
deliberação pelos participantes da audiência. 
 
 
B) SUGESTÃO DE ATO ORDINATÓRIO 
 
CABEÇALHO DO DOCUMENTO 

 

ATO ORDINATÓRIO 
 
Com base no art. 152, VI, do CPC, e em face do despacho/decisão ID XXXX, incluo o presente feito em pauta 
de audiência de conciliação/mediação, a ser realizada na da __/__/2021, às __:__ horas, ficando desde logo 
intimado(s) o(s) autor(es)  na pessoa do(s) seu(s) advogado(s), nos termos do § 3º, do art. 334, do CPC. 
 
A audiência será realizada pela modalidade virtual, pelo CEJUSC REGIONAL DE XXX, mediante acesso remoto 
da sala correspondente ao link https://guest.lifesizecloud.com/xxxx, Extensão: XXXXX.  
 
Nos termos do art. 13, da Lei nº 13.140/2015, e art. 169 do CPC, intimo a PARTE autora para que, antes da 
audiência, efetue o recolhimento do valor correspondente a uma hora do patamar básico da tabela 
integrante da Resolução nº 185, de 18/12/2013, do Conselho Nacional de Justiça, incorporada ao texto do 
Decreto Judiciário nº 335, de 16/06/2020, a seguir reproduzida parcialmente: 
 

PATAMAR BÁSICO 
VALOR DA CAUSA HORA (R$) 

Até 50.000,00 50,00 
1.000.000,01 a 2.000.000,00 70,00 
100.000,01 a 250.000,00 100,00 
2.000.000,01 a 10.000.000,00 200,00 
250.000,01 a 500.000,00 300,00 
50.000,01 a 100.000,00 500,00 
500.000,01 a 1.000.000,00 600,00 
Acima de 10.000.000,00 600,00 

 

AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA 
2 – [...] a ser realizada no dia XX, às XX horas, pela 
modalidade virtual. As partes e advogados deverão 
acessar o link (inserir o link da sala de espera), em 
que serão recepcionados e encaminhados para a sala 
virtual em que se encontrará presente o mediador ou 
conciliador que conduzirá o ato. 

VALOR DA CAUSA                     VALOR/HORA 
Inferior a R$ 50.000,00   150,00  
50.000,01 a 100.000,00   250,00  
100.000,01 a 250.000,00   300,00  
250.000,01 a 500.000,00   400,00 
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O recolhimento deverá ser efetuado na conta bancária do(a) mediador(a) a seguir nomeado, que presidirá a 
sessão. As horas trabalhadas além do período de uma hora serão objeto de deliberação entre as partes e 
mediador ao final sessão ou em momento mais oportuno, a critério dos participantes, havendo nova 
designação.  
 
Dados do mediador: 
Nome: 
Contato telefônico: 
Conta Corrente:  
 
As recomendações sobre o funcionamento da audiência e sobre aplicativo a ser utilizado constam no 
material disponível em https://nupemec.tjba.jus.br/wp-content/uploads/2021/05/AUDI%C3%8ANCIA-VIRTUAL-
INFORMA%C3%87%C3%95ES-%C3%80S-PARTES.pdf 
 

 
Local e data 
Assinatura 

Diretor de Secretaria 
 
 
 
 
________________________ 
 
NOTAS 
1) A utilização da mesma sala virtual facilitará a emissão de atos de intimação e a ocorrência de incidentes.  
2) A SALA DE ESPERA acabou não se incorporando à pratica dos Cejuscs Regionais. Ela pode ser utilizada como BALCÃO 
VIRTUAL 
 
SALAS DE ESPERA 
REG ALAGOINHAS: https://guest.lifesizecloud.com/5748661 
REG BARREIRAS: https://guest.lifesizecloud.com/5748678 
REG BRUMADO: https://guest.lifesizecloud.com/5748689  
REG COARACI: https://guest.lifesizecloud.com/5748701  
REG CRUZ: https://guest.lifesizecloud.com/5748711  
REG IRECÊ: https://guest.lifesizecloud.com/5748716  
REG JACOBINA: https://guest.lifesizecloud.com/5748721  
REG JEQUIÉ: https://guest.lifesizecloud.com/5748727  
REG PARIPIRANGA: https://guest.lifesizecloud.com/5748734  
REG PAULO AFONSO: https://guest.lifesizecloud.com/5748741  
REG VALENÇA: https://guest.lifesizecloud.com/5748752  
REG VIT CONQUISTA: https://guest.lifesizecloud.com/5748760  
 

 
3) O § 3º, do art. 2º, da Resolução nº 271/2018, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece que os parâmetros 
recomendados na tabela podem ser ajustados à realidade local, realidade essa que, no Estado da Bahia, se mostra 
muito diferente entre os seus mais de 400 municípios. Por isso, parece mais adequado que da Cejusc Regional, junto 
com o Nupemec, possa efetuar esse ajuste.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 16 - 
 

 
 
 

COMARCAS ABRANGIDAS PELO CEJUSC REGIONAL 
 

ALAGOINHAS (sede) 
CONDE 
ESPLANADA 
RIO REAL 
TUCANO 
UAUÁ 
CANSANSÃO 
MONTE SANTO 
 
BARREIRAS (sede) 
BAIANÓPOLIS 
COTEGIPE 
FORMOSA DO RIO PRETO 
RIACHÃO DAS NEVES 
SANTA RITA DE CÁSSIA 
SÃO DESIDÉRIO 
COCOS 
CORIBE 
SANTANA 
 
BRUMADO (sede) 
ITARANTIM 
TANQUE NOVO 
ITORORÓ 
MACARANI 
MARACÁS 
OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
PARATINGA 
PRES. JÂNIO QUADROS 
SANTA INÊS 
TANHAÇU 
URANDI 
 
COARACI (sede) 
UNA 
URUÃÇUCA 
IBICARAÍ  
ITAJUÍPE 
BELMONTE 
 
CRUZ DAS ALMAS (sede) 
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ 
TERRA NOVA 
CASTRO ALVES 
MUTUÍPE 
SANTA TEREZINHA 
SÃO FELIPE 
UBAÍRA 
 
 
 

IRECÊ (sede) 
IAÇU (já tem CEJUSC) 
MAIRI 
ITIÚBA 
JAGUARARI 
GENTIO DO OURO 
CENTRAL 
 
JACOBINA (sede) 
SAÚDE 
UTINGA 
PIRITIBA 
MIGUEL CALMON 
 
JEQUIÉ (sede) 
BARRA DA ESTIVA 
CARINHANHA 
CONDEÚBA 
ITUAÇÚ 
JACARACI 
PALMAS DE MONTE ALTO 
RIACHO DE SANTANA 
 
PARIPIRANGA (sede) 
QUEIMADAS 
NOVA SOURE 
ITAPICURU 
RETIROLÂNDIA 
TEOFILÂNDIA 
VALENTE 
SANTALUZ 
PAULO AFONSO (sede) 
CURAÇÁ 
PILÃO ARCADO 
SANTO SÉ 
CHORROCHÓ 
 
VALENÇA (sede) 
CARAVELAS 
MUCURI 
NOVA VIÇOSA 
WENCESLAU GUIMARÃES 
IBIRAPUÃ 
 
VITÓRIA DA CONQUISTA VALENÇA (sede) 
LENÇÓIS 
PIATÃ 
IRAQUARA 
ANAGÉ 
BARRA DO CHOÇA 
BELO CAMPO 

 
 
 
Elaborado em 10/10/2020 
Nupemec TJBA 
Silvio Maia 


