
 

 

Campanha da XV Semana Nacional da Conciliação – 2020 

Plano e Cronograma de Comunicação 

A XV Semana Nacional de Conciliação ocorrerá de 30 de novembro a 4 de dezembro. A Secretaria de 
Comunicação Social do Conselho Nacional de Justiça apresenta a campanha deste ano com o conceito 
“Conciliação: menos conflito, mais resultado”. A ação mostra como o método de solução de conflitos pode 
gerar acordos que priorizam as condições das partes, sem que elas passem por — ou reduzam — eventuais 
desgastes e custos de um processo judicial. 

Ação Data 

• Inserção dos Banners web: 
 

1º fase: página principal do portal/intranet com banner/link para divulgação da data. 
2º fase: página principal do site/intranet com banner e link para divulgar o prazo para 
cadastrar processos para a Semana da Conciliação 
3º fase: página principal do portal/intranet com banner de divulgação na própria 
Semana da Conciliação. 

 
• Banners, jornais e revistas: uso em publicações do tribunal e parceiros. 

Todas as peças acima estarão disponíveis em cnj.jus.br/conciliacao2020 

Até 30/10/2020 

Redes sociais 
 
Ações: 
As publicações serão voltadas para a informação e sensibilização do cidadão a respeito dos 
métodos consensuais de resolução de conflitos.  
 
O foco é dar grande visibilidade ao tema e ao evento no período pré-evento. A orientação é 
que os tribunais adiram às postagens centrais e promovam publicações regionais com 
informações específicas sobre o evento em cada região.  
 
Pré-evento: 
• Contagem regressiva: faltam 30, 15, 7, 3, 2, 1 dia – Instagram Stories e Twitter 
• 1 Publicação de divulgação do evento – Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin  
• 2 Publicações sobre conciliação – Facebook, Instagram e Twitter  
• 1 Post marcando os 10 anos da Resolução – Facebook, Twitter e Instagram (29/11) 
 
Evento: 
• 1 Post para marcar o início do evento – Facebook, Instagram e Twitter (30/11)  
• RT, tagueamento e diálogo com tribunais que estão divulgando as ações da Semana • Twitter 
(30/11 a 04/12) 
 
Pós-evento: 
• Publicar todas as matérias do portal CNJ sobre o tema – Twitter 
• 1 Post com resultados da Semana – Facebook, Twitter e Instagram 

30/10/2020 a 
04/12/2020 

http://www.cnj.jus.br/conciliacao2020


Conteúdo e imprensa 
 

Objeto: 

Divulgar a XV Semana Nacional da Conciliação, a partir do tema 10 anos da Resolução 
nº 125/2010, completados em 29 de novembro. Este plano é desenvolvido para 
dialogar com a sociedade, tanto por meio de canais próprios como com o apoio das 
áreas de Comunicação de todos os tribunais. 

Ações: 

Vamos aqui listar um rol de ações a serem realizadas pela Secretaria de Comunicação 
Social com foco na produção de conteúdo e relacionamento com a Imprensa. Estas 
ações são indicativas, podendo, inclusive em suas datas, serem atualizadas conforme 
for se aproximando da efetiva realização, por interesse da gestão do CNJ. O 
planejamento já leva em consideração também a realização dos primeiros e segundos 
turnos das eleições municipais, nos dias 15 e 29 de novembro, o que concentrará maior 
atenção da sociedade e, por consequência, da Imprensa. 

30/10/2020 a 
04/12/2020 

Pauta “10 Anos da Resolução 125/2010 – Resultados” 

Resgatar, do Justiça em Números, os resultados da conciliação e mediação nos últimos 
10 anos (2010 a 2019) e apresentar e debater os desafios que ainda precisam 
enfrentar para aprimorar os resultados ao promover a desjudicialização. 

 

• Venda prévia de entrevista exclusiva do conselheiro Henrique Ávila, presidente 
da Comissão Permanente de Solução Adequada de Conflitos, apresentando os 
dados desses 10 anos, as melhorias realizadas e incentivadas pelo CNJ e 
falando sobre os desafios que o Judiciário ainda enfrenta para que a 
conciliação apoie a redução da judicialização. Indica-se citar a realização da 
Semana Nacional de 2020, explicando o que é e, de forma geral, como vai 
funcionar nas cidades. 

• Veículos sugeridos: JOTA, Conjur ou Fausto Macedo (Estadão) 
• Matéria precisa ser publicada até domingo (22/11) 

Até 20/11 

• Publicação de matéria no Portal CNJ, na Rádio CNJ e com distribuição à 
Imprensa, apresentando os dados nacionais e por tribunais, com entrevistas 
de pessoas que marcaram os 10 anos da Resolução (buscar indicações junto ao 
gabinete do conselheiro Henrique Ávila). Avaliar a criação da Linha do Tempo 
da Conciliação, cujo conteúdo já está pré-desenvolvido. 

• Avaliar a possibilidade de fazer um excerto do capítulo 6 do Justiça em 
Números (págs 171 a 177), para divulgar em separado. 

23/11 

• Publicação de matéria no Portal CNJ e na Rádio CNJ sobre as conciliações 
realizadas pelo CNJ nos últimos 10 anos. 

25/11 

• Programar com a TV Justiça edição do CNJ Entrevista sobre os 10 anos da 
Resolução 125/2010, apresentando resultados e desafios, com o conselheiro 

26/11 



 

Henrique Ávila e mais um convidado, representando algum outro segmento do 
Sistema de Justiça, como a Defensoria Pública, por exemplo. 

Pauta: XV Semana Nacional da Conciliação 

Anunciar o início da XV Semana Nacional de Conciliação, informando quantas 
audiências foram agendadas em cada tribunal e os valores totais envolvidos (ação de 
coleta dessas informações precisa ser feita em parceria com o gabinete do conselheiro 
Henrique Ávila). Se possível, divulgar também quantas pessoas que serão beneficiadas 
com as audiências (dada a possibilidade de haver ações coletivas e/ou com mais de 
uma parte). Importante destacar que os resultados serão aferidos primeira vez via 
DataJud, com uma resposta mais rápida e assertiva, de forma automatizada. 

 

• [Avaliar a possibilidade] Realização de evento (ou coletiva de Imprensa) com o 
ministro Luiz Fux para anunciar as informações. Sugere-se o evento em Brasília 
ou no Rio de Janeiro. 

• Se não houver a coletiva, usar a data para publicar matéria com esse conteúdo 
no Portal CNJ, na Rádio CNJ e com distribuição à Imprensa, apresentando os 
dados nacionais e por tribunais e demais mensagens. Devem ser ouvidos, ao 
menos, o ministro Luiz Fux e o conselheiro Henrique Ávila. 

27/11 ou 30/11 

• Publicar matéria no Portal CNJ, na Rádio CNJ e com distribuição à Imprensa 
sobre o uso da tecnologia para aprimorar e ampliar as conciliações. 

• Publicação de uma ou mais matérias (a avaliar conforme a apuração) no Portal 
CNJ sobre cases diferentes, peculiares de conciliação que foram realizados 
durante as 14 Semanas anteriores. 

30/11 a 04/12 

• Publicar matéria com o balanço da Semana Nacional no Portal CNJ, na Rádio 
CNJ e com distribuição à Imprensa, apresentando os dados nacionais e por 
tribunais e demais mensagens. Destacar cases dos tribunais que apresentaram 
os maiores resultados – avaliar posteriormente se a escolha dos cases se dará 
por ramo da Justiça ou no âmbito geral. 

10/12 

• Priorização de publicação no Portal CNJ, na área Notícias do Judiciário, de 
conteúdos sobre a XV Semana Nacional da Conciliação gerados pelos tribunais 
de todo o país. 

Ação contínua 


