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O
sucesso dos 

serviços pres-

tados durante 

o “Movimento 

pela Concilia-

ção” conta com a crescente ade-

são de órgãos do Poder Judiciário, 

Primeira Região 
celebra cinco vezes 
mais acordos 
Milhares de audiências 
proporcionam resolução pacífi ca 
e imediata de confl itos

a cada ano. As justiças Federal, 

Estadual e do Trabalho, represen-

tadas por magistrados, advogados, 

defensores públicos, servidores, es-

tagiários e voluntários capacitados, 

mobilizam-se em mutirões para 

prestar atendimento aos milhares 

de cidadãos que enxergam nessa 

oportunidade o fim de uma longa 

batalha judicial.

O projeto foi instituído em 

agosto de 2006 pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) e tem o 

objetivo de propor solução pacífica 

e imediata dos conflitos, por meio 

de acordo satisfatório entre as par-

tes proposto pelo juiz em audiência 

conciliatória.
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Em 2008 não seria diferente. 

Na 3.ª Semana Nacional pela Con-

ciliação, que aconteceu no período 

de primeiro a 5 de dezembro, foram 

realizadas 280 mil audiências em 

todo o País. O número representa 

um aumento de 60% em relação 

ao ano de 2007. De acordo com 

as estatísticas divulgadas pelo CNJ, 

o número de acordos também sur-

preende: 120 mil, favorecendo o 

pagamento de R$ 786,9 milhões 

aos cidadãos com processos passí-

veis de solução. 

Parceiro permanente da Con-

ciliação, o TRF da 1.ª Região 

mantém em sua rotina dois pro-

jetos: um na área previdenciária 

e outro em processos do Sistema 

Financeiro da Habitação (SFH). 

O presidente do Tribunal, desem-

bargador federal Jirair Aram Me-

guerian, acredita na necessidade 

de se obter uma solução amigável 

nas lides: “no sistema contencioso 

normal uma das partes sempre sai 

não-satisfeita porque perdeu a cau-

sa. No caso da conciliação, cada 

um cede um pouco, e ambos saem 

satisfeitos com a solução dada pela 

Justiça”, afirmou.

Os dados computados pela Se-

cretaria do Projeto de Conciliação 

do TRF demonstram que é cres-

cente a demanda de atendimentos, 

audiências e acordos. Em 2008, 

seguindo as orientações do CNJ, 

a Secretaria também computou, 

nos resultados, os números dos 

mutirões nos Juizados Especiais 

Federais (JEFs) realizados no mês 

de dezembro e do Projeto de Conci-

liação – área previdenciária –, que 

acontece neste Tribunal. 

Na Justiça Federal da Primeira 

Região foram atendidas 12.142 pes-

soas e realizadas 6.774 audiências, 

contabilizando-se 629 a mais que 

no ano de 2007. 

As estatísticas confirmam tam-

bém a superação em acordos firma-

dos. Em 2008, foram 5.123 – índice 

de 75,62%. Em 2007 o percentual 

não passou de 70% de acordos ho-

mologados.  

Se contabilizado em valores, o 

resultado da 3.ª Semana da Conci-

liação na Justiça Federal da 1.ª Re-

gião registrou R$ 129.933.977,40 ne-

gociados. Aproximadamente cinco 

vezes os valores celebrados em 2007 

– R$ 27.031.549,50. Trata-se de um 

saldo valoroso na conta da história 

do Judiciário e uma confirmação 

do slogan: “Conciliar é querer bem 

para você”. 
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