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                    Prêmio Ajufe: Boas Práticas de Gestão  

  

Ficha de inscrição  

   

  

  

Dados pessoais do(s) autor(es) da prática:  

  

1) Nome:  Alex Henriques Molina   

Cargo: Supervisor da Seção de Informática da Seção Judiciária de Mato Grosso - 

SEINF/MT  

Órgão: Tribunal Regional Federal da 1ª Região  

Cidade/UF: Cuiabá/MT  

   

2) Nome:  Rômulo Mirapalhete de Medeiros   

Cargo: Diretor do Centro Judiciário de Conciliação da Seção Judiciária de Mato  

Grosso - CEJUC/MT  

Órgão: Tribunal Regional Federal da 1ª Região  

Cidade/UF: Cuiabá/MT  

  

Síntese da prática  

  

Título: Sistema de Agendamento de Audiências de Conciliação - SAAC  

  

Categoria: Boas práticas para a eficiência da Justiça Federal  

  

  

  

Sistema de Designação de Audiências de Conciliação - SAAC.   

  

1) Período de atividade de prática: Permanente.  
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2) Principal inovação da prática: Criação de sistema 

de  

designação de audiências de conciliação pelas varas cíveis, integrado e de 

uso concomitante.  

3) Recursos e instrumentos utilizados: Recurso 

utilizado apenas humano e como instrumento o uso de 

computador  

4) Houve parceria com instituição ou entidade: 

Parceira apenas  

entre o centro Judiciário de conciliação - CEJUC e a Seção de Informática - 

SEINF.  

5) - Valores gastos para a implantação da prática: Não 

houve gastos monetários, dispendeu-se apenas de tempo dos 

envolvidos na criação do programa.  

6) - Houve propagação da prática para outra unidade 

ou setor  

judiciário: O Sistema se encontra operando nas Seções Judiciárias de mato 

grosso e de Tocantins. Atualmente se encontra sob análise do TRF1 para 

aplicação nas demais seções e subseções judiciárias.  

7) - A prática contribuiu para o aperfeiçoamento da 

justiça: Sim. A prática otimizou o trabalho das varas e do 

CEJUC, proporcionando celeridade e segurança na designação 

de audiências de conciliação.  

8) - Fotos: Ao final, cópia das principais telas do 

Sistema.  

  

Descrição do Sistema:  

  

Diante das novas exigências da Lei n. 13.105/2015 (Novo CPC) 

que determina a realização de audiência de conciliação prévia sendo 

necessária a intimação da designação da audiência já na expedição do 

mandado citatório, o Centro Judiciário de Conciliação da Seção Judiciária 

de Mato Grosso - Cejuc/MT e a Seção de Tecnologia da informação - 

SEINF/MT criaram o primeiro sistema de marcação de audiências em 

plataforma WEB.  

O sistema gerenciado pelo Cejuc é de acesso comum e as  
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varas, permite o acesso concomitante por todas as varas cíveis de modo que 

cada uma delas possa designar suas próprias audiências, bem como 

desmarcá-las caso necessário. Permite ainda, realização de busca de 

audiências por vara, parte, assunto, número do processo ou data de 

realização da audiência e a impressão de relatórios por matéria ou entidade.  

O Cejuc é responsável pelo cadastro das pautas segundo a  

instituição e a matéria, podendo definir o número de salas de audiências 

que serão utilizadas, a quantidade de audiências/dia e o intervalo entre 

elas.  

Dentre outros dispositivos e controles, o sistema conta de 

proteção de pautas incompletas que impede que as varas designem 

audiências em pauta futura se, para a matéria desejada, houver pauta 

disponível em data anterior. Da mesma forma, o sistema não permite 

designação de audiências com prazo inferior a 40 dias, garantindo as varas 

e Central de Mandados tempo suficiente para o cumprimento dos prazos 

estipulados pelo art. 334, da Lei n. 13.105/2015 (Designação da audiência 

de conciliação com, no mínimo 30 dias e citação com, no mínimo, 20 dias 

de antecedência).  

Caso seja necessário o cancelamento de audiência, ante a  

manifestação de alguma das partes, o sistema permite que apenas a vara 

que designou determinada audiência possa proceder ao seu cancelamento, 

reabrindo aquela data e horário desmarcado como obrigatório para 

designação de audiência da mesma matéria.  

O Sistema de Designação de Audiências de Conciliação da Seção 

Judiciária de Mato Grosso permite que a vara cível designe a  

audiência de conciliação, promova a citação e intimação das 

partes e, somente após a confirmação da efetiva realização da audiência o 

processo é remetido ao CEJUC. Com isso é evitado o trâmite desnecessário 

de processos entre a vara e o Cejuc.   

  

Ainda em processo de aperfeiçoamento, o próximo passo será  

interligar o Sistema de Agendamento de Audiências ao Sistema Processual 

para que a expedição de mandado de citação seja realizada no próprio 

sistema de agendamento de audiências, em um só ato, abreviando o tempo 

de realização das tarefas e otimizando os trabalhos da secretaria.  
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O sistema está instalado nas Seções Judiciárias de Mato Grosso 

e Tocantins e se encontra sob análise do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região para implantação nas demais Seções e Subseções  

Judiciárias.  

  

  

Tela inicial:  
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Cadastro de pautas:  
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Cadastro de usuários:  

  
  

  

Usuários cadastrados:  
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Alteração de senha:  
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Visualização avançada, consulta por pauta:  
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Busca por audiência, consulta:  
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Impressão de pautas:  
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