
 

 

 

As audiências virtuais nos Cejuscs passaram a ser realizadas de forma habitual a partir do ano de  
2020, como forma de suprir a impossibilidade de realização das audiências presenciais a partir 
do mês de março daquele ano, quando o Nupemec conseguiu reunir um grupo de mediadores 
judiciais que passaram a atuar em sessões por videoconferência, que na época ganhou  o nome 
de Cejusc Virtual, responsável pela realização de 721 acordos de família celebados nos anos de 
2020, 2021 e parte do ano de 2022. 

Em 2022 o Cejusc Virtual ganhou um projeto próprio aprovado no primeiro semestre do mesmo 
ano, em Reunião de Análise Estratégica (RAE), cuja execução resultou na unidade atualmente em 
funcionamento na sede do TJBA e que conta com uma equipe de 10 mediadores, que passaram 
a atuar a partir da Semana Nacional de Conciliação iniciada no dia 7 de novembro de 2022. 

Os resultados iniciais, nos 23 dias úteis do referido ano, consistiu na realização de sessões pré-
processuais requeridas por qualquer pessoa residente no Estado da Bahia, no apoio a outros 
Cejuscs e também na colaboração com comarcas do interior do Estado, como Eunápolis, 
Barreiras e Ilhéus, na realização de audiências processuais, obtendo-se os seguintes resultados: 

 

 

 

 

 

 

Participação em 155 Audiências Processuais designadas em processos em curso em outras 
comarcas (92 designações de Eunápolis; 48 de Barreiras e 15 da comarca de Ilhéus). 

Em 2023 o Cejusc Virtual deu continuidade às suas atividades, passando a apoiar o trabalho de 
outras comarcas, como Guarantinga e Itabuna, devendo ampliar essa iniciativa ao longo do ano. 

Entre 09/01/2023 e 15/02/2023 o Cejusc contabilizou o total de 213 audiências designadas, das 
quais foram realizadas 84 (64 com acordo e 20 sem acordo), sendo redesignadas 67. Outras 62 
não ocorreram por ausência de parte. 
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