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 CONCILIAÇÃO

Conciliação é um meio alternativo de 
resolução de confl itos em que as partes 
confi am a uma terceira pessoa (neutra); 
o conciliador, a função de aproximá-las 
e orientá-las na construção de acordo. O 
conciliador é uma pessoa da sociedade que 
atua, de forma voluntária e após treinamento 
específi co, como facilitador do acordo entre 
os envolvidos, criando um contexto propício 
ao entendimento mútuo, à aproximação de 
interesses e à harmonização das relações.

 MOVIMENTO PELA CONCILIAÇÃO

O Movimento pela Conciliação é um 
programa coordenado pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), iniciado em 23 

de agosto de 2006. Conta com a 
participação de tribunais de todo 

o país, na esfera estadual, 
federal e do 

trabalho. 

O 
objetivo 
do programa é a 
divulgação e o incentivo à 
solução de confl itos por meio do diálogo, 
com vistas a garantir mais celeridade e 
efetividade à Justiça. Nesse sentido, o 
Movimento pela Conciliação já executou 
diversas ações, entre as quais: parcerias com 
entidades representativas de classe, com 
empresas públicas e privadas e com órgãos 

públicos; criação de centrais de conciliação; 
realização de cursos técnicos e de mutirões 
conciliatórios no âmbito dos tribunais.

 SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO

Outra iniciativa que integra o Movimento é 
a Semana Nacional de Conciliação. Trata-se 
de campanha realizada anualmente para 
reduzir o grande estoque de processos 
da justiça brasileira. A campanha mais 
recente, realizada em 2009, visou incentivar 
o jurisdicionado a participar dos trabalhos 
para a realização de acordo e apresentou 
enfoque que demonstra os benefícios 
múltiplos da conciliação: “Ganha o cidadão. 
Ganha a Justiça. Ganha o País”.

A Semana Nacional de Conciliação, que 
ocorreu de 7 a 11 de dezembro de 2009, 
realizou mais de 260 mil audiências e 120 mil 
acordos, que somaram um total aproximado 
de 1 bilhão e cem milhões de reais. No 
mesmo ano, com o objetivo de auxiliar os 
tribunais no cumprimento da Meta II, o CNJ 
coordenou a semana de conciliação específi ca 
para os processos distribuídos 

até 31/12/2005. Neste 

período, mais de 69 mil audiências foram 
efetuadas e mais de 25 mil acordos fi rmados, 
movimentando 28 milhões de reais.

 CAMPANHA 2010

A Semana Nacional de Conciliação de 2010 será 
realizada de 29 de novembro  a 3 de dezembro. 
Com o slogan Conciliando a gente se entende, a 
campanha da Semana Nacional de 2010 mostra 
que a Justiça depende do jurisdicionado para 
que ocorra a conciliação. Para alcançar esse 
objetivo, as peças publicitárias e os vídeos que 
foram produzidos pelo CNJ buscam incentivar 
o cidadão a participar do evento e realizar 
o acordo, expondo que conciliar economiza 
tempo, dinheiro e promove a paz social

 COMO PARTICIPAR? 

Para a Semana Nacional de Conciliação, 
os tribunais selecionam os processos que 
tenham possibilidade de acordo e intimam as 
partes envolvidas no confl ito. Caso o cidadão 
ou instituição tenha interesse em incluir o 
processo na Semana, deve procurar, com 

antecedência, o tribunal em que o 
caso tramita.

Quando uma empresa ou órgão público 
está envolvido em muitos processos, 
normalmente, o tribunal faz uma audiência 
prévia para sensibilizar a empresa/órgão a 
trazer ao mutirão boas propostas de acordo.

As conciliações pretendidas durante a 
Semana são chamadas de processuais, ou 
seja, quando o caso já está na Justiça.  No 
entanto, há outra forma de conciliação: a 
pré-processual ou informal, que ocorre antes 
de o processo ser instaurado e o próprio 
interessado busca a solução do confl ito com 
o auxílio de conciliadores e/ou juízes. 

A Semana Nacional de Conciliação é um 
marco anual das ações do Conselho Nacional 
de Justiça e dos tribunais para fortalecer a 
cultura do diálogo.




