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1. INTRODUÇÃO 
 
2022 foi o ano em que os Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos (Cejuscs) 
puderam atuar em situação de quase normalidade, sem as restrições impostas nos exercícios 
anteriores, em face da pandemia do Coronavírus, mas sem ainda contar com a estutura de 
unidades e de pessoal que havia antes. No entanto, os resultados apresentados apontam para 
uma fase de pleno restabelecimento. 

2. INSPEÇÃO NOS CEJUSCS 

No dia 30 de junho do ano de 2022, o Nupemec enviou um formulário aos Juízes Coordenadores 
de Cejuscs com várias questões que visaram à busca de um diagnóstico e melhoria dos serviços 
prestados. O questionário abordou aspectos relativos a equipamentos, salubridade das 
instalações, dentre outros.  

Feito esse apanhado, os arquivos com as respostas foram compartilhados com a equipe do 
Nupemec, para que cada um pudesse adotar as medidas para aperfeiçoamento ou correção 
cabíveis. A partir daí, várias ações foram tomadas, desde a formação de novoas mediadores 
judiciais e outras providências que repercutiram no resultado dessa atividade. 

Responderam o questionário os juízes das seguintes comarcas e municípios: Alagoinhas;Itaetê; 
Barreiras; Boquira; Brumado; Cachoeira; Camamu; Camacã; Canarana; Candeias; Cícero Dantas 
(sede, Fátima e Heliópolis); Coaraci; Conceição do Coité; Correntina; Cruz das Almas; Dias d´Ávila; 
Euclides da Cunha; Feira de Santana; Formosa do Rio Preto; Gandu; Guanambi; Ilhéus-Cível e J.R; 
Ilhéus-Família Pré-Processual; Ilhéus (Família Processual); Presidente Dutra; Itacaré; Itambé; 
Itaparica; Itapetinga; Itiruçu; Jacobina; Jaguaquara; Jequié; Jeremoabo; Juazeiro (Processual e Pré-
Processual); Lapão; Lauro de Freitas-Itinga; Lauro de Freitas-Uninassau; Livramento de Nossa 
Senhora; Luís Eduardo Magalhães; Macaúbas; Boquira; Mata de São João; Morro do Chapéu; 
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Muritiba; Nazaré; Olindina; Paripiranga; Paramirim; Paulo Afonso; Poções; Porto Seguro; Ribeira 
do Pombal; Salvador-Cejusc Fazendário; Salvador-Cível e Relações de Consumo; Salvador-Cível-
Consumo; Santa Cruz Cabrália; Santa Maria da Vitória; Santo Antônio de Jesus; São Francisco do 
Conde; São Gonçalo dos Campos; Senhor do Bonfim; Serra Dourada; Serrinha; Simões Filho; 
Tucano; Valença; Presidente Tancredo Neves e Vitória da Conquista-Cível e Família. 

O resultado desse trabalho consta nesses dois arquivos: 

INSPEÇÃO 2022 - VISÃO GERAL - link https://docs.google.com/document/d/1tA8rnyL34n7kxwOy9-
kYCbbdu_kT0c0R/edit?usp=share_link&ouid=109391321912025347227&rtpof=true&sd=true 

AÇÕES DO NUPEMEC - inspeção 2022 – link 
https://docs.google.com/document/d/1mKaC4lNbenfFRD5fKeb7f7myp3Ul0Qsq/edit?usp=share_li
nk&ouid=109391321912025347227&rtpof=true&sd=true 

3. CONVÊNIOS 
 

Para expandir a adoção dos métodos consensuais de solução de conflitos, o TJBA firmou parcerias 
com diversas entidades que viabilizaram a instalação de novas unidades, assim como para a 
manutenção do funcionamento das unidades existentes  
 

UNIDADE PARCEIRO  
 CEJUSC ALAGOINHAS (TJ-ADM-2022/26158) Prefeitura 
 CEJUSC ANDARAÍ (TJ-ADM-2022/38601) Prefeitura  
 CEJUSC ARACI (TJ-ADM-2021/48367) Prefeitura e Unidom  
 CÂMARA ANTÔNIO LIMA, BRUMADO Câmara A. L. dos Anjos 
 CEJUSC CASTRO ALVES (TJ-ADM-2022/40710) Prefeitura 
 CEJUSC EUNÁPOLIS -  (TJ-ADM-2021/2016) Prefeitura 
 CEJUSC IBIRAPITANGA (TJ-ADM-2021/53288) Prefeitura 
 CEJUSC ITINERANTE COOBMA (TJ-ADM-2022/31572) Coobma 
 CEJUSC LENÇÓIS (TJ-ADM-2022/42755) Prefeitura 
 CEJUSC RIACHÃO DAS NEVES (TJ-ADM-06697/2019) Prefeitura 
 CEJUSC SANTA LUZ (TJ-ADM-2022/07756) Prefeitura 
 CEJUSC TEIX DE FREITAS (TJ -ADM-2021/53638) Prefeitura 
 CEJUSC MIRANGABA (TJ-ADM-26454/2022) Prefeitura 
 CEJUSC SANTO AMARO (TJ-ADM-2022/24547) Prefeitura 
 CÂMARA PACIFICAR (TJ-ADM-2021/33780) Câmara Pacificar 

 

4. NOVAS UNIDADES  

Foram inauguradas 13 novas unidades de Cejusc, 12 das quais em cerimônia de inauguração 
conduzida pela Presidência do TJBA e uma pelo Prezsidene do Nupemec, sendo elas: 

 Alagoinhas - Processual e Regional 08/07/2022 
 Ibotirama 25/11/2022 
 Barreiras - Pai Presente 24/11/2022 
 Castro Alves 12/08/2022 
 Conceição do Almeida 17/08/2022 
 Porto Seguro - Fórum Antigo 29/10/2022 
 Andarai 20/09/2022 
 Lençóis 20/09/2022 
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 Riachão das Neves 14/09/2022 
 Santaluz 09/09/2022 
 Valente 08/09/2022 
 Ruy Barbosa 21/09/2022 
 Barris 17/12/2022  

Entraram em funcionamento em 2022 outras 3 unidades: o Cejusc de Jacobina-SAC, o Cejusc de 
Mirangada e o Cejusc do município de Ibipitanga, todos esses na esfera pré-processual. 

5. CAPACITAÇÃO 
 
Foram ministradas 8 turmas do Curso de Formação de Mediadores e Conciliadores Judiciais, para 
ampliar o quadro de mediadores certificados nos Cejuscs, nas seguintes datas: 

 TURMA 78 - 16/05/2022 a 27/05/2022 - 40 Horas   
 TURMA 79 - 01/08/2022 a 12/08/2022 - 40 Horas   
 TURMA 80 - 11/07/2022 a 22/07/2022 - 40 Horas   
 TURMA 81 - 17/10/2022 a 21/10/2022 - 40 Horas  
 TURMA 82 - 17/10/2022 a 28/10/2022 - 40 Horas   
 TURMA 83 - 31/10/2022 a 11/11/2022 - 40 Horas  
 TURMA 84 - 14/11/2022 a 25/11/2022 - 40 Horas  
 TURMA 85 - 05/12/2022 a 16/12/2022 - 40 Horas (Anoreg) 

 
Ainda em 2022, foram certificados 48 alunos que concluíram a 2ª etapa do curso (estágio 
supervisionado de 60 horas). 

6. AÇÕES DE CIDADANIA 
6. EVENTOS DE CIDADANIA 
 
O ano de 2022 foi também marcado pelo retorno das ações de cidadania realizadas por várias 
unidades em todo o Estado, com destaque para os mutirões do Projeto Pai Presente. Um evento 
que ganhou força foi o de realização de casamentos coletivos organizados pelos Centros 
Judiciários de Irecê, Itaetê e Luís Eduardo Magalhães, com divulgação na página do TJBA1. 
 

 
Imagem da 2ª Edição da iniciativa Enfim Casados, em Luís Eduardo Magalhães-BA 

 
1http://www5.tjba.jus.br/portal/enfim-casados-cejusc-de-luis-eduardo-magalhaes-realiza-a-terceira-edicao-do-
projeto-casamento-coletivo/ 
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O Cejusc de Luís Eduardo Magalhães realizou duas edições do Enfim Casados. Essa iniciativa, que 
teve a colaboração de entes da sociedade e de órgãos públicos, busca contemplar casais em 
situação de vulnerabilidade econômica e social, proporcionando-lhes a inclusão de tratamento 
digno e a formalização do casamento, que confere maior segurança jurídica às relações conjugais 
e quanto aos filhos nascidos dessa relação, quanto a diversos aspectos jurídicos decorrentes do 
casamento. 
 

7. CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA (Fundação Lar Harmonia) 

A Casade Justiça e Cidadania que funciona na Fundação Lar Harmonia, no bairro de Piatã, em 
parceria com a Secretaria de Administração do Estado e o Ministério Público Estadual, manteve os 
seus diversos serviços ao público, com os seguintes resultados: 
 

Emissão de Carteira de Identidade 9.260 

Inscrição no CPF 82 

Emissão de Certidão de Antecedentes Criminais 108 

Ações/Atividades do Ministério Público 272 

Orientação Jurídica, agendamento de sessões de mediação 3.910 

Total de atendimentos 14.132 
Fonte: relatório do mês de novembro da unidade 

8. CEJUS PAI PRESENTE 

Foram realizados dois mutirões em Salvador, sendo o primeiro destinado à realização das sessões 
de abertura de laudos de exame de DNA, sendo alcançadosos seguintes resultados: 
 
Sessões para abertura de Exames de DNA 
• Laudos com resultado positivo: 31 
• laudos com resultado negativo: 13 
• Inconclusivos: 1 
• A serem abertos: 3 
• Total de Laudos: 48 
 
 
 
O segundo mutirão, 
realizado nos dias 25 a 28 
de outubro, na sede do 
Laboratório Biocroma, 
situado no bairro do Rio 
Vermelho, permitiu a 
coleta de material para 
exames que irão elucidar 
novos 39 casos de crianças 
sem paternidade atribuída 
no registro civil, em sessão 
de abertura a ser realizada 
no início do ano de 2023. 
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SESSÕES DE ABERTURA DE EXAMES DE DNA
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NEGATIVOS

INCONCLUSIVOS

NÃO ABERTOS
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Ainda sobre esse evento: https://www.cnj.jus.br/justica-da-bahia-promove-mutirao-de-exames-
de-paternidade/ e http://www5.tjba.jus.br/portal/corrente-do-bem-presidente-do-pjba-participa-
do-mutirao-de-exames-de-paternidade-do-projeto-pai-presente/ 
 

9. NÚCLEO DE SUPERENDIVIDAMENTO 

O Núcleo de Conciliação e Mediação de Conflitos Oriundos de Superendividamento, no Estado da 
Bahia, teve a sua implantação viabilizada por iniciativa da Coordenação dos Juizados Especiais no 
ano de 2020. Em 2 de Julho de 2021 a Lei nº 14.181 modificou dispositivos do Código de Defesa 
do Consumidor e encarregou os tribunais estaduais pela instalação dessas unidades, cuja 
coordenação, por força da Recomendação nº 125, de 24/12/2021, do Conselho Nacional de 
Justiça, passou a ser atribuição dos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Conflitos 
(Nupemecs).  

O Nupemec manteve o convênio celebrado com a Escola Baiana de Direito e Gestão Ltda., dando 
prosseguimento à sua execução, bem como ao trabalho até então realizado pela Coordenação dos 
Juizados Especiais e à política adotada na Recomendação nº 125/2021, do Conselho Nacional de 
Justiça, com o recebimento e análise de casos apresentados pelos Consumidores. A equipe do 
Nupemec realizou estudos sobre a matéria a apresentou sugestão de normatização no âmbito do 
Poder Judiciário estadual. 

10. SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO 

Foram os seguintes os resultados da Semana Nacional de Conciliação 2022, que ocorreu entre os 
dias 7 e 10 de novembro, incluindo dados dos Cejuscs, Justiça Comum e Juizados Especiais: 

Audiências designadas 12.798 

Audiências realizadas 8.156 

Acordos 837 

Não Realizadas 4.401 

Sem acordo 7.458 

Valor dos acordos 7.513.886 

 

11. CEJUS 2º GRAU – RESULTADOS DAS AUDIÊNCIAS DESIGNADAS EM 2022 
 
Foram designadas 20 sessões de mediação/conciliação que resultaram nos dados constantes dos 
gráficos abaixo. O 2º gráfico indica os órgãos que utilizaram os serviços do Cejusc. 
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12. CEJUSC VIRTUAL 

A modalidade virtual de realização de audiência está prevista no art. 334 do Código de Processo 
Civil, mas foi o Decreto Judiciário nº 276, publicado em 4 de maio de 2020, que permitiu de modo 
mais específico a realização dessa forma de audiência nos Centros Judiciários. Outras normas, 
como as editadas pelo Conselho Nacional de Justiça e do próprio TJBA, a exemplo do Decreto 
Judiciário nº  466, de 19 de julho de 2021, do TJBA, também cuidam da matéria. 

Assim, desde o ano de 2020,quando o regime de teletrabalho passou a ser regra, os Cejuscs 
começaram a utilizar esse modo de realização de sessões de mediação, sendo que em Salvador o 
trabalho foi organizado em torno de um grupo de mediadores voluntários que contribuíram para 
a solução consensual de conflitos ao longo do referido ano e no ano seguinte. 

No entanto, foi no ano de 2022 que o Cejusc Virtual ganhou um projeto específico, que foi 
aprovado ainda no primeiro semestre em Reunião de Análise Estratégica (RAE), o que 
proporcionou a execução das suas várias etapas logo em seguida, culminando com a realização de 
processo público de seleção de mediadores certificados e com o início das atividades do Cejusc 
durante a Semana Nacional de Conciliação (de 7 a 10 de novembro), conforme cronograma. 

Entre os mediadores selecionados, dois deles possuem formação em instrutoria em mediação 
judicial; alguns possuem longa experiência como mediadores e outros obtiveram certificação mais 
recentemente. Esse grupo proporciona um trabalho de qualidade ao público e a existência de um 
ambiente de aperfeiçoamento das práticas autocompositivas, por meio de estudo e de discussão 
de casos.Esse trabalho tem sido bem avaliado pelo público, por meio de aplicação de pesquisa 
divulgada pelo Nupemec (ver capítulo 16). 

Em 23 dias úteis, entre os  meses de novembro e dezembro de 2022, o Cejusc Virtual autou em 
sessões pré-processuais do interesse de qualquer pessoa residente no Estado da Bahia, além de 
apoiar as comarcas de Eunápolis, Barreiras e Ilhéus, na realização de audiências de mediação e 
conciliação processuais, ampliando o acesso à Justiça e obtendo os resultadosconstantes dos 
gráficos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

27%

20%

53%

Pauta das Audiências

REALIZADAS

NÃO REALIZADAS

DESIGNADAS80
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Audiências Realizadas em 2022

COM ACORDO

SEM ACORDO
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13. SISTEMA PJE 

Nos anos anteriores, os resultados de audiências lançados nos relatórios de atividades decorriam, 
na sua maioria, de informações fornecidas por cada unidade, segundo os quais, no ano de 2021, 
foi apurada a quantidade de 12.905 acordos processuais e pré-processuais celebrados. 

Com a melhoria dos fluxos do PJE e consequente avanço da utilização do Sistema em todo o 
Estado, no ano de 2022 foram computados tão somente números constantes da base de dados, 
conferindo maior precisão à informação. 

Embora esses números ainda não reflitam totalmente a realidade das atividades dos Cejusc, 
porque alguns ainda não utilizam o PJE de forma plena, foi possível constatar que no ano de 2022 
ocorreu o uso mais adequado do PJE e a constante elevação de movimentações efetuadas. 83 
unidades pré-processuais chegaram a registrar a quantidade de 11.578 novos procedimentos 
iniciados e de 7.714 concluídos com a prolação de sentenças homologatórias(ver planilha anexa). 

14. AUTOCOMPOSIÇÃO PROCESSUAL – RESULTADO NO ESTADO 
 

O gráfico ao lado informa a quantidade 
mensal de audiências  designadas pelas 
varas na agenda do Cejusc Processual. 

Verificou-se, a cada mês, uma quantidade 
superior à do mês anterior, fato que 
decorre da melhor utilização do sistema 
processual pelas varas e da capacidade de 
resposta dos Cejuscs. 

A tabela e gráficos abaixo ilustram os 
resultados correspondentes às audiências 
designadas pelas varas, no total de 24.253,  
que alcançaram 2.869 acordos celebrados, 
no valor total de R$ 2.452.732,34. 
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15. AUTOCOMPOSIÇÃO PRÉ-PROCESSUAL – RESULTADO NO ESTADO 

As movimentações de acordos pré-processuais alcançaram o total de 3.847 e o valor de 
R$15.536.081,76, segundo os números da base de dados. No entanto, no mesmo período, foram 
proferidas 7.714 sentenças homologatórias, o que indica que a quantidade de acordos celebrados 
foi, na verdade, muito superior ao número de movimentações lançadas no Sistema. 

Nos meses de setembro, outubro e novembro verificou-se uma redução na quantidade de 
movimentação de audiências e sentenças, o que se deveu à fase de transição do sistema SAJ para 
o sistema PJE no Cejusc Pré-processual de Família de Salvador. Concluída a fase de 
desenvolvimento do fuxo no mês de novembro, a normalidade foi restabelecida a partir do mês 
seguinte. Em dezembro, mesmo com a quantidade de dias úteis inferior, em virtude do recesso e 
feriados, constatou-se a elevação do número de sentenças proferidas, conforme segundo gráfico 
a seguir: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. PESQUISA DE OPINIÃO 
 
Foram concluídas 2 edições da Pesquisa de Opinião envolvendo o trabalho dos mediadores 
judiciais. Essa pesquisa se baseia nas respostas aos questionários entregues depois de concluído o 
procedimento autocompositivo pelo mediador.   
 
No 1º semestre de 2022 foram preenchidos 351 questionários por pessoas que prticiparam de 
sessão de mediação. Os resultados constam no arquivo do link 
http://nupemec.tjba.jus.br/nupemec/wp-content/uploads/2022/07/2022-1%C2%BA-
Semestre.pdf 

 
Como ilustram os gráficos adiante, no 2º semestre a participação dos mediandos alcançou 422 
pessoas: 
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377

45

O Resultado foi justo?                               
Pesquisa 2022 - 2º Semestre

SIM

NÃO

 
Os participantes também tiveram a oportunidade de avaliar o próprio método autocompositivo 
do qual participaram e revelaram as suas impressões acerca do resultado alcançado, como 
ilustram os dois gráficos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1 PESQUISA APLICADA DURANTE A SEMANA DE CONCILIAÇÃO DE 2022 
 

121 participantes das audiências realizadas nos 4 dias da Semana Nacional de Conciliação 
apresentaram as respostas em relação à pesquisa aplicada. 

Quanto à atuação do mediador, 100% afirmaram que as regras do procedimento foram 
apresentadas e que o mediador atuou com imparcialidade. 

Sobre o resultado da audiência, apenas 9 pessoas informaram que houve acordo, 112 informaram 
que não houve acordo, mas 104 pessoas se declararam satisfeitos com o resultado da audiência. 

Os gráficos a seguir ilustram a avaliação dos serviços, bem como revelam a preferência pela forma 
virtual de realização de sessões de mediação e conciliação, tema sobre os quais os advogados 
efetuaram comentários. 
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EQUIPE: 
 
PRESIDENTE: 
Desembargador JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO 
 
COORDENADOR: 
Juiz de Direito MOACIR REIS FERNANDES FILHO 
 
SERVIDORES: 
ALBERTO ABBEHUSEN 
ELIUDE DE CARVALHO ROSA 
FERNANDA S.S.L. MARTINEZ 
ISABELA BORGES BULOS 
JACYRA FERRAZ LARANJEIRA 
JOÃO PINHEIRO PESENTE 
SILVIO MAIA DA SILVA 
 
ESTAGIÁRIOS: 
EMMA FRANCIS, GABRIEL BARROS, 
GABRIEL OLIVEIRA, MATHEUS OLIVEIRA, 
RAFAELA ARAÚJO, VANESSA ELEN, 
WENDEL RIBEIRO, YAGO RAMOS 
 
Elaboração: SILVIO MAIA 
Em 02/01/2023 
Revisado em 15/02/2023 
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ESTATÍSTICA SOBRE DIVÓRCIO 
SALVADOR-BA – ANO DE 2022 

 
A partir das planilhas que o TJBA encaminha trimestralmente ao IBGE, foram elaborados os gráficos a 
seguir, com dados extraídos dos sistemas SAJ e PJE. 
 
 
 

 

 

 

 

 

O primeiro gráfico demonstra a quantidade de divórcios concluídos por sentenças proferidas no ano de 
2022 em Salvador, no total de 4.328 casos. O segundo gráfico informa a evolução desses dados por 
trimestre. A redução verificada no último trimestre se deve ao fato de que praticamente não houve 
prolação de sentenças nos Cejuscs pré-processuais no período, por falta de conclusão do fluxo no PJE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 3º e 4º gráficos foram elaborados a partir de dados extraídos junto ao IBGE e revelam a queda da 
quantidade de divórcios verificada nos anos de 2019 e 2020 nas cidades de Salvador e Fortaleza. No 
Brasil a queda foi mais suave em 2019 e mais acentuada em 2020 (1º ano da pandemia do Coronavírus). 
Já a queda em 2019 em Salvador decorreu de resultado um tanto fora do normal em 2018. 

O ano de 2021 foi um ano de retomada da normalidade, mas em Fortaleza parece ter ocorrido um 
represamento no ano de 2020 que foi compensado em 2021, em que o número de divórcio superou o 
resultado do ano de 2019. Isso não ocorreu em relação ao resultado total do Brasil e em Salvador. 

Em Salvador, a volta à normalidade dos números deve ocorrer em 2022, quando foram processados 
4.328 Divórcios Consensuais, segundo o PJE. Os dados de 2022 ainda estão sendo trabalhados pelo IBGE 
e somente serão conhecidos no final do ano de 2023. 

Exceto os anos de 2011, 2012 e 2018, quando os divórcios superaram 5 mil casos, verificou-se em 
Salvador uma estabilidade dos números anuais de divórcios, que perdurou até 2019. Uma coincidência 
que, grosso modo, pode explicar essa estabilidade, consiste na estabilidade da própria população da 
cidade durante os últimos 11 anos, uma vez que o Censo de 2010 apurou a população de 2.675.656 
pessoas e o de 2022 contabilizou 2.610.987. As estimativas para 2022 apontavam para cerca de 2.9 
milhões de moradores, o que não se verificou.  
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