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TRF1 disponibiliza em 
seu portal link 

da Funpresp-Jud
Encontra-se disponível na página inicial 

do portal do TRF1 um link que direciona o 
usuário para a página na internet da Fun-
dação de Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal do Poder Judiciá-
rio (Funpresp-Jud).

O novo site da Funpresp-Jud, lançado 
no dia 20 de abril, é um canal de comuni-
cação que visa a atender as necessidades 
de informação dos membros, servidores e 
órgãos patrocinadores, tais como: regras da 
previdência complementar fechada, forma 
de adesão ao plano de benefícios, simula-
ções, rentabilidade, governança, notícias, 
vídeos, dentre outras.

Cadastro classifica 
melhores conciliadores

O Cadastro Nacional de Mediadores Ju-
diciais e Conciliadores do CNJ concentra 
as informações de todos os profissionais 
capacitados para atuarem na área, além 
de permitir aos usuários a execução de um 
ranking dos melhores profissionais.

O Cadastro foi regulamentado pelo novo 
CPC e interliga informações dos cadastros 
regionais de mediadores e de conciliadores 
dos TJs e dos TRFs. Devem se cadastrar 
mediadores formados em curso superior 
há, pelo menos, dois anos e com certifica-
do em mediação judicial.

O CNJ calcula que existam cerca de 
10 mil pessoas em todo o País capacita-
das para a atividade de conciliadores e 
mediadores. Feito o cadastro no sistema, o 
mediador ou conciliador se torna apto para 
ser escolhido para atuar em um processo. 
Após a conclusão do trabalho, o profissio-
nal será avaliado pelas partes. 

A satisfação do usuário poderá ser me-
dida por um sistema de ranking que varia 
entre uma e cinco estrelas. O Cadastro per-
mite também que o mediador possa aceitar 
ou negar-se a acompanhar um caso.

Fonte: CNJ

Semana Nacional da Conciliação 
2016 será realizada de 21 a 25/11

O Comitê Gestor Nacional da Conci-
liação aprovou o período de realização 
da Semana Nacional da Conciliação de 
2016, que será realizada entre os dias 
de 21 e 25 de novembro. Será a 11ª 
edição da mobilização nacional promo-
vida anualmente pelo Poder Judiciário 
para buscar soluções alternativas aos 
conflitos apresentados à Justiça. As-
sim como a mediação, a conciliação é 
orientada pela Resolução 125/2010, 
do CNJ, que instituiu a Política Judici-
ária Nacional de tratamento adequado 
dos conflitos de interesses no âmbito do 
Poder Judiciário.

A reunião em que a decisão foi toma-
da ocorreu em 5 de maio e foi presidi-
da pelo coordenador do Comitê Gestor, 
conselheiro Emmanoel Campelo. Teve 
a participação dos conselheiros Daldice 
Santana, responsável pelo movimento 
da conciliação na Justiça Federal, e Fer-
nando Mattos, além de outros integran-
tes do grupo.

Os princípios orientadores da Política 
Nacional de Conciliação do CNJ incluem 
informalidade, simplicidade, economia 
processual, celeridade, oralidade e flexi-
bilidade processual. Os conflitos resolvi-
dos pela via da conciliação dispensam a 
atuação imediata de advogados e do juiz, 
que apenas homologa (valida formal-
mente) os acordos negociados entre as 
partes. É um meio prático, que torna as 
partes em litígio protagonistas da solução 

das demandas levadas à 
Justiça.

Durante a prepara-
ção da Semana Nacional 
da Conciliação, os tri-
bunais escolhem quais 
processos judiciais são 
passíveis de serem apre-
sentados em audiência 
de conciliação e comu-
nicam formalmente as 
partes que criaram o 
litígio. Se um cidadão 
quiser resolver seu caso 

via conciliação durante o mutirão, deve 
procurar o tribunal em que o caso estiver 
tramitando com antecedência.

Resultados - No ano passado, a Se-
mana Nacional da Conciliação envolveu 
3,1 mil magistrados, 968 juízes leigos, 
5 mil conciliadores e outros 5,2 mil co-
laboradores em 47 tribunais. As 354 
mil audiências realizadas resultaram em 
214 mil acordos, um índice de 60% de 
composição dos conflitos. Os acordos 
firmados representaram um montante 
de R$ 1,645 bilhão – a maior parte das 
conciliações (189,6 mil) foi realizada 
nas cortes da Justiça Estadual.

Segundo o conselheiro Emmanoel 
Campelo, que também preside a Comis-
são Permanente de Acesso à Justiça e 
Cidadania do CNJ, os índices de compo-
sição têm aumentado ano a ano. “Isso 
revela o comprometimento crescente 
dos tribunais, magistrados, servidores e 
voluntários na adoção da Política Judi-
ciária Nacional de tratamento adequa-
do dos conflitos de interesses. Também 
mostra uma maior conscientização do 
jurisdicionado, que acreditava que fazer 
um acordo seria abrir mão de seus direi-
tos, o que não é verdade, pois no acordo 
as partes abrem apenas mão de peque-
na parcela de seus direitos, para que a 
solução do litígio seja levada a termo e 
com benefício a ambos litigantes”, expli-
cou o conselheiro.

Fonte: CNJ

Subseção Judiciária de Eunápolis 
realiza mutirão de audiências

O primeiro mutirão de audiências de 
conciliação de ações ajuizadas contra a 
Caixa Econômica Federal dos Juizados 
Especiais Federais da Subseção Judiciária 
de Eunápolis foi realizado no dia 18 de 
maio de 2016.

Sob a coordenação do juiz federal Alex 
Schramm de Rocha, o mutirão contou 
com a participação de dois conciliadores, 
dois advogados da Caixa Econômica Fe-
deral, dois prepostos da empresa-ré e ad-
vogados constituídos pelos autores. 

Foram realizadas 60 audiências de 
conciliação, das quais 45 resultaram em 
acordo, obtendo-se 75% de acordo entre 
as partes.

No total, a Caixa Econômica Federal 
concordou em realizar o pagamento da 
quantia de R$70.000,00 (setenta mil 
reais) a título de danos materiais e mo-
rais, comprometendo-se a depositar os 
valores na conta dos autores, no prazo 
de dez dias úteis.

O saldo positivo de acordos realizados 
durante o esforço concentrado demons-
tra a importância do mutirão de audiên-
cias para a celeridade e economia pro-
cessuais, além de satisfazer os interesses 
de ambas as partes, com a composição 
do litígio. Daí a importância do instituto 
da conciliação para a efetiva prestação 
jurisdicional. 

TRF1 cria comitês 
orçamentários

Com a necessidade de alinhar as pro-
postas orçamentárias ao Planejamento 
Estratégico da Justiça Federal e ao Plano 
Diretor de Tecnologia da Informação, de 
forma a garantir os recursos necessários à 
execução dos projetos, foram instituídos no 
dia 20/5, os comitês orçamentários do 1º 
e 2º grau da Justiça Federal da 1ª Região. 

Conforme a Resolução Presi 19, assi-
nada pelo presidente do TRF1, desembar-
gador federal Hilton Queiroz, os comitês 
terão, entre suas atribuições, a função de 
auxiliar a execução do orçamento, notada-
mente por meio do acompanhamento de 
projetos, iniciativas e contratações, além 
de realizar encontros, preferencialmente no 
primeiro quadrimestre de cada ano, para 
discutir as necessidades ou as demandas, 
bem como para auxiliar na definição das 
prioridades de modo a alinhá-las à possibi-
lidade orçamentária. 

O Comitê Orçamentário do Primeiro 
Grau da Justiça Federal da 1ª Região é 
composto pelos diretores de foro das se-
ções judiciárias, como membros titulares, e 
pelos diretores das secretarias de adminis-
tração das seções judiciárias, como mem-
bros suplentes. 

O grupo de trabalho do 1º grau será 
presidido por um dos diretores de foro, es-
colhido mediante eleição entre os membros 
do comitê a cada biênio. Excepcionalmen-
te, no período de 2016-2018, a presidên-
cia será exercida pelo diretor do foro da 
Seção Judiciária de Minas Gerais. 

A íntegra da Resolução Presi 19, con-
tendo todas as diretrizes, está no portal do 
Tribunal em “Avisos”.

Sistema de mediação 
digital no portal do CNJ

O sistema de mediação judicial vai per-
mitir acordos, celebrados de forma virtual, 
de partes do processo que estejam distan-
tes fisicamente, como, por exemplo, entre 
consumidores e empresas. O presidente do 
CNJ assinou dois termos de cooperação 
técnica com as primeiras instituições que 
aderiram ao sistema: a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) e a Caixa 
Econômica Federal. Em breve, um termo 
similar será celebrado com o Comitê Orga-
nizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

O sistema permite a troca de mensagens 
e informações entre as partes, adequando-
-se à realidade de cada setor, e pode sugerir 
o uso de uma linguagem mais produtiva à 
mediação ao constatar mensagens hostis. 
Os acordos podem ser Com informações do 
CNJhomologados pela Justiça, ao final das 
tratativas, caso as partes considerem ne-
cessário. Caso não se chegue a um acordo, 
uma mediação presencial será marcada e 
deverá ocorrer nos Centros Judiciários de 
Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs), 
criados pela Resolução CNJ n. 125. 

Solução rápida – Qualquer empresa po-
derá se inscrever no sistema e, caso uma 
parte procure por uma empresa não cadas-
trada, ela será informada pelo próprio siste-
ma e convidada a aderir à iniciativa.


