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INTRODUÇÃO 

 

 O presente relatório objetiva esclarecer os fluxos de trabalho desenvolvidos pela 

assessoria da Comissão de Solução Adequada de Conflitos – CSAC, adotados para 

melhor organização das demandas, bem como destacar os programas, projetos e ações 

implementados durante a presidência do Conselheiro Henrique Ávila (set/2019 – 

fev/2021), assim como as pendências para a próxima gestão. 

Além do Conselheiro presidente, os Conselheiros Rubens de Mendonça Canuto 

Neto, Candice Lavocat Galvão Jobim (Portaria nº 178, de 05/11/2019) e Marcos Vinícius 

Jardim Rodrigues (Portaria nº 183, de 16/09/2020) integraram a CSAC como membros 

no período. O Comitê Gestor da Conciliação, que atua em auxílio à Comissão, é 

regulamentado pela Portaria nº 08, de 25/01/2021. 

O assessoramento e execução dos trabalhos foi realizado, preponderantemente, 

pelos servidores Celina Coelho (assessora-chefe de Gabinete do Conselheiro Henrique 

Ávila), Célia Viana (servidora da SEP) e Helena Veras (estagiária do Gabinete do 

Conselheiro Henrique Ávila). Os assessores Bruno Crasnek e Nathalia Loureiro, do 

Gabinete do Conselheiro Henrique Ávila, também realizaram auxílios eventuais.  
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1. Processos – SEI 

 

Solicitou-se a criação de unidade no sistema SEI, específica para a Comissão de 

Solução Adequada de Conflitos – CSAC, a fim de melhor organizar as demandas 

oriundas da Comissão, bem como para evitar a perda de informações durante as 

mudanças de presidência e equipe de assessores. Todos os processos relacionados à 

CSAC, desde o início da presidência do Conselheiro Henrique Ávila, foram trabalhados 

no âmbito da unidade CSAC do SEI. 

Os processos SEI foram agrupados em Blocos Internos para facilitar a sua 

identificação dentro sistema e centralizar as informações e a compreensão em relação 

a determinado assunto. Há, atualmente, 25 blocos ativos, a saber: 

 

  

Dentro de cada bloco interno, costuma-se descrever sucintamente o objeto do 

processo, como se observa na imagem a seguir, do Bloco Interno 5202 – 

CONCILIAJUD: 

 

 Para monitorar o atendimento da demanda, utiliza-se o sistema de marcadores 

do SEI, tanto na escolha do tipo de marcador, quanto na redação de anotações na caixa 

de texto. Foram criados 14 marcadores, conforme as necessidades de trabalho da 

equipe: 



 

Segue exemplo de como se tem utilizado essa funcionalidade do sistema (SEI 

00611/2021): 

 

 A ferramenta de “anotações” é utilizada para descrever o objeto do processo e 

facilitar a sua identificação na caixa de entrada: 

  

  

 

 

 



2. Página da Comissão no Portal do CNJ 

A assessoria da Comissão adotou como procedimento a atualização constante da 

página da Comissão no Portal do CNJ, que está localizada no seguinte endereço: 

https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao/. 

A cada novidade em atos normativos, projetos, eventos, entre outros, o site do CNJ 

era atualizado. Notou-se que, assim, algumas demandas antes recebidas pelo e-mail 

foram reduzidas, ao mesmo tempo em que a informação atualizada facilitou a resposta 

às demandas por parte da equipe. 

A proximidade com a Comunicação do CNJ também foi fundamental para a 

elaboração de notícias relacionadas às ações da Comissão. 

Portanto, sugere-se a continuidade dessa rotina. 

 

3. E-mail 

Com vistas a controlar o atendimento de cada e-mail recebido na Caixa de entrada 

do conciliar@cnj.jus.br e a gestão da memória documental, utilizou-se o sistema de 

categorização do Microsoft Outlook para registrar as principais informações acerca 

daquele e-mail (assunto, processo SEI relacionado, demanda em duplicidade), bem 

como as ações realizadas (se foi respondido ao requerente, para quem foi 

encaminhado).  

Para exemplificar segue abaixo imagem de um e-mail já tratado (ver marcadores 

coloridos): 



 

 Na caixa de entrada, criou-se diversas subpastas para agrupar as demandas de 

acordo com o seu andamento, como por exemplo: 

1. Demandas Finalizadas; 

2. Juntar no SEI; 

3. Incluir na Planilha; 

4. Ouvidoria. 

Ficavam mantidos na caixa de entrada somente os e-mails não lidos e aqueles 

pendentes de resposta de outros setores do CNJ. A maioria dos e-mails era armazenada 

na subpasta “incluir na planilha”, para serem inseridos na planilha de controle de 

expedientes, para aglutinação de todos os documentos recebidos pela Comissão, não 

importando sua porta de entrada (SEI, malote digital, e-mail, etc.).  

O objetivo da planilha era a criação de base de dados que permitisse controlar todas 

as documentações entregues à Comissão, sem que houvesse nenhuma perda de 

expedientes, além de possibilitar a geração de relatórios com diagnósticos, por exemplo, 

das principais demandas apresentadas. 

Todavia, destaca-se que essa ação não foi implementada, em virtude da 

desproporção entre o elevado número de demandas e a reduzida força de trabalho 

disponível.  



Assim, a solução encontrada pela assessoria para facilitar a gestão de 

atendimento do grande número de demandas foi solicitar à TI a implementação do 

sistema OTRS, o mesmo utilizado pela Equipe da Seção de Gestão de Atendimento ao 

Usuário – SEATE. Dessa maneira, todo e-mail encaminhado ao conciliar@cnj.jus.br 

passou a receber, automaticamente, número de chamado, gerenciado no sistema 

(https://otrs.cnj.jus.br). 

 

Com as ferramentas disponíveis no sistema OTRS, pretende-se suprimir ações 

burocráticas, que deixarão de ser necessárias, e, assim, conferir melhor atendimento à 

cada demanda. Todas as ações relativas a um chamado são agrupadas, de modo que 

todos os e-mails encaminhados para tratar de um determinado chamado são reunidos, 

estando visíveis quais setores, por exemplo, foram acionados para auxiliar na resolução 

da demanda. Há, ainda, espaço para registro de comentários, possibilitando inserir 

justificativas para uma demanda estar pendente e quando deverá ser retomada.  

Além disso, o sistema permite pesquisas com diversos tipos de filtros e faculta a 

extração dos dados para uma planilha em Excel, o que também contribui, não só para 

o gerenciamento das solicitações, mas também para a gestão documental do órgão. 

 

4. Ouvidoria  

Com o mesmo objetivo de separar as demandas da Comissão das demandas do 

Gabinete do Conselheiro, solicitou-se à Ouvidoria a abertura de uma caixa própria da 

CSAC, mas não foi possível. Assim, foi acordado que os relatos que dissessem respeito 

à mediação e conciliação seriam encaminhados por e-mail para a caixa do 

conciliar@cnj.jus.br .  

A maior parte dos relatos são resolvidos no próprio e-mail, ao se responder para a 

ouvidoria com as informações solicitadas. Todavia, em algumas situações em que se 



vislumbra a necessidade de apuração de alguma denúncia, por exemplo, ou em que 

haja a necessidade de o Conselheiro exarar algum entendimento formal sobre 

determinado assunto, o relato é autuado no SEI. Importa frisar que há um bloco interno 

no SEI (5540) cujo objetivo é agrupar todas as demandas oriundas da Ouvidoria. 

 

5. Ações 

5.1. Flexibilização da Resolução nº 125, de 2010 do CNJ – SEI 12671/2019: 

 

Diante da competência geral de coordenar e acompanhar o 

desenvolvimento da Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos 

Conflitos e com vistas a oferecer uma solução provisória para a escassez de 

mediadores e conciliadores, bem como de seus instrutores nos respectivos 

cursos de formação, os membros da Comissão aprovaram, por unanimidade, a 

flexibilização da aplicação da Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, e 

do Regulamento para Cursos de Formação de Instrutores, em reunião realizada 

no dia 05 de dezembro de 2019.  

As dificuldades pontuais enfrentadas, que motivaram a flexibilização dos 

critérios, são as seguintes:  

1) Cumprimento da carga horária de 60 a 100 horas de estágio 

supervisionado, relativa ao segundo módulo de formação pelos 

conciliadores/mediadores;  

2) Conclusão da parte prática da capacitação pelos instrutores em 

formação, ou seja, ministração de cursos, no prazo de um ano a contar do fim 

da etapa teórica, para habilitar mediadores e conciliadores a atuarem no Poder 

Judiciário.  

Diante disso, foram apresentadas as seguintes regras de flexibilização:  

i. Dificuldades encontradas no estágio para a formação de 

mediadores/conciliadores:  

1. reduzir o tempo mínimo da prática para 40 horas, podendo o 

tribunal, em regulamento próprio, estipular carga horária maior;  

2. possibilitar aos tribunais, em regulamento próprio, demonstrada 

a inviabilidade de os CEJUSCs respectivos absorverem a atuação dos 

conciliadores/mediadores em formação, que considerem horas do 

estágio supervisionado realizado nos seguintes espaços:  



a. nas unidades judiciárias que designam audiências de 

mediação/conciliação com base no disposto no CPC (arts. 139, V, 

334, 565, 695) ou em leis especiais; 

 b. junto aos núcleos das universidades; e  

 c.  em instituições privadas destinadas à resolução 

consensual de conflitos;  

3. todas as atividades deverão ser supervisionadas por instrutor do 

tribunal e contar com relatórios circunstanciados de todos os atos em que 

o conciliador/mediador participou como mediador, conciliador, co-

mediador, coconciliador ou observador.  

 

ii. Formação de instrutor judicial pelos tribunais:  

1. Primeira etapa:  

a. prorrogar até 29/2/2020 os certificados cuja validade venceu no curso 

do segundo semestre de 2019;  

b. facilitar a atuação nos cursos de formação, considerando-se a 

possibilidade de que os instrutores possam atuar em co-docência, medida já 

autorizada em determinadas situações;  

c. realizar reunião/oficina, visando esclarecer as formas e a necessidade 

de certificação adequada da prática e avaliar as dificuldades relacionadas com 

a certificação da prática dos candidatos a instrutores e a formalização das 

atividades necessárias para a revalidação dos certificados; e  

d. ampliar o prazo de certificação para 02 (dois) anos (art. 12, § 1º, do 

Regulamento do CNJ).  

2. Segunda etapa:  

a revalidação do certificado deverá ser feita em periodicidade anual, 

podendo o instrutor optar por: (a) ministrar 01 (um) curso de capacitação gratuito, 

caso oferecido pelo tribunal; (b) participar de curso a ser criado pelo CNJ/ENFAM 

especificamente para este fim (online ou presencial), que poderá contar com a 

participação de magistrados instrutores certificados pelo CNJ (FoFos); e (c) 

participar de revalidação eventualmente oferecida por ocasião das Inspeções 

realizadas pela Corregedoria do CNJ, com a indicação de magistrados 

instrutores do CNJ para ministrarem o curso presencial.  

Como a maioria dos tribunais dependem do serviço de conciliadores e 

mediadores voluntários para atuarem nas audiências e, considerando, ainda, que 

esse quadro de colaboradores é rotativo, a contínua formação de novos profissionais 

nas técnicas autocompositivas de conflitos é de suma importância para o 



fortalecimento e o sucesso da Política Judiciária Nacional de tratamento adequado 

dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário. 

Cabe destacar que não foi dada publicidade da flexibilização em tela por meio 

de ato normativo, apenas mediante ofício expedido pela CSAC aos NUPEMECS e 

presidência dos tribunais estaduais e federais (SEI 12671/2019). 

 

6. Projetos 

6.1. Cursos de Formação de Mediadores e Conciliadores na modalidade EAD: 

Considerando a competência do CNJ de desenvolver ações voltadas à 

capacitação em métodos consensuais de solução de conflitos para servidores, 

mediadores, conciliadores e demais facilitadores da solução consensual de 

controvérsias, bem como a edição da Portaria nº 139, de 31 de outubro de 2018, 

pelo presidente Dias Toffoli, a qual instituiu Grupo de Trabalho para coordenar 

o planejamento e o desenvolvimento de curso na modalidade a distância para 

capacitação de mediadores judiciais, a Comissão, em parceria com o Centro de 

Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário - CEAJUD, 

ofereceu, em três oportunidades, Curso de Formação de Mediadores e 

Conciliadores, no formato EAD.  

Conforme consta no SEI 06680/2019, a primeira capacitação, realizada 

em novembro de 2019 no ambiente virtual de aprendizagem do CNJ, consistiu 

na abertura de 2 turmas do Curso de Formação de Conciliadores e Mediadores 

Judiciais por EaD. Destaca-se que esse curso, conforme diretrizes da 

Resolução CNJ nº 125/2010, foi estruturado em dois módulos: 1) parte teórica: 

40 horas-aula oferecida na modalidade EAD pelo CEAJUD; 2) parte prática: 

correspondente a um estágio supervisionado pelo tribunal parceiro.  

O objetivo principal da supracitada capacitação era treinar os servidores 

para que possam empregar adequadamente os métodos consensuais de 

solução de conflitos, em especial a conciliação e a mediação no âmbito judicial, 

com vistas à pacificação social e ao amplo acesso à justiça. Ao final, dos 70 

alunos inscritos, 49 alunos foram certificados na parte teórica.  

Diante do grande número de pedidos de inscrições para participar desses 

cursos, em maio de 2020, foram ofertadas mais 750 vagas, distribuídas em 10 

Estados (São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, 

Pernambuco, Pará, Paraná, Alagoas e Amazonas) – SEI 01812/2020.  

Destaca-se que a disponibilização desses cursos de formação de 

mediadores e conciliadores no formato EAD constituem uma inovação, visto 



que, antes, esses treinamentos eram realizados de forma presencial e, na 

maioria das vezes, organizados pelos próprios tribunais.  

Por oportuno, apontamos que o módulo teórico do curso em EAD pode 

ser compartilhado com os tribunais interessados em formar mediadores e 

conciliadores, de acordo com norma disposta no Regulamento das Ações de 

Capacitação e do Banco de Dados da Política de Tratamento Adequado de 

Conflitos:  

 

Art. 18 (...)  

§ 4o Os órgãos de tribunal reconhecidos pela Enfam poderão 

oferecer a etapa teórica dos cursos destinados à formação de 

mediadores judiciais na modalidade de ensino a distância, desde 

que utilizado o curso compartilhado pelo CNJ e assegurada a 

mediação de tutoria por instrutores em formação ou por 

instrutores cadastrados no Cadastro Nacional de Instrutores da 

Justiça Consensual Brasileira (CIJUC) do ConciliaJud e que 

tenham certificação para atuar na educação a distância, 

respeitado o limite de 50 (cinquenta) alunos por tutor.  

 

Com esse novo formato de ensino, um público-alvo maior poderá ser 

contemplado nos cursos, que contam com material devidamente preparado pelo 

próprio CNJ, sem que haja aumento nos custos para o Poder Judiciário. 

 

5.2 Regulamento das Ações de Capacitação e do Banco de Dados da Política 

de Tratamento Adequado de Conflitos  

 

Ainda amparada na sua função de coordenar e acompanhar o desenvolvimento 

da Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos, e em 

conformidade com atribuições deste Conselho de “estabelecer diretrizes para 

implementação da política pública de tratamento adequado de conflitos a serem 

observadas pelos Tribunais” e de “desenvolver parâmetro curricular e ações 

voltadas à capacitação em métodos consensuais de solução de conflitos para 

servidores, mediadores, conciliadores e demais facilitadores da solução consensual 

de controvérsias, nos termos do art. 167, § 1°, do Código de Processo Civil” 

(Resolução nº 125 do CNJ, Art. 6º, I e II), publicou-se novo regulamento no Diário 

de Justiça Eletrônico, em 14 de abril de 2020, republicado em 04 de junho de 2020 

para a correção de erro material.  



Em consonância com os objetivos almejados pela Resolução CNJ nº 125 de 

2010, em especial, a necessidade de organizar e uniformizar os serviços de 

conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos, a 

supracitada norma estabeleceu o novo fluxo de ações das capacitações 

relacionadas aos meios autocompositivos de conflitos, em especial, a mediação e a 

conciliação, com a criação do ConciliaJud, bem como consolidou todas as regras 

esparsas do CNJ sobre a matéria, ao contemplar a regulamentação dos Cursos de 

Formação de Instrutores em Mediação e Conciliação Judiciais, de Cursos de 

Formação de Mediadores e Conciliadores Judiciais ou de Formação de 

Conciliadores Judiciais, de Cursos de Formação de Instrutores de Expositores das 

Oficinas de Divórcio e Parentalidade e de Cursos de Formação de Expositores das 

Oficinas de Divórcio e Parentalidade.  

Destaca-se, também, que, ao elaborar a norma, buscou-se eliminar os 

problemas enfrentados pelos tribunais na implementação da Política de incentivo ao 

tratamento adequado dos conflitos, como, por exemplo:  

1) o período curto de tempo para os instrutores em formação concluírem a parte 

prática do curso, o qual correspondia a ministração de três cursos de formação de 

mediadores e conciliadores, sem percepção de remuneração, no prazo de um ano, 

sendo que nem sempre os tribunais possuíam capacidade financeira e operacional 

de ofertar cursos para atender à demanda de instrutores em formação;  

2) a dependência de os alunos finalizarem o curso de formação de mediadores 

e conciliadores ministrados pelos instrutores em formação para que esses possam 

solicitar o seu certificado de instrutor, o que acabava por prejudicar a habilitação 

desse profissional, pois muitos discentes desistiam de se tornarem mediadores e 

conciliadores;  

3) a dificuldade de revalidação do certificado de instrutor, uma vez que nem 

sempre os tribunais possuíam capacidade financeira e operacional de ofertar cursos 

para atender, também, à demanda de instrutores que precisavam ministrar cursos.  

Com o intuito de extirpar as principais dificuldades compartilhadas por vários 

Núcleos Permanentes de Mediação e Conciliação - NUMPECs, algumas regras 

foram alteradas. Em paralelo aos entraves exemplificados acima, destacam-se, 

respectivamente, as seguintes modificações:  

1) o prazo para os instrutores em formação concluírem a parte prática do curso 

foi ampliado para dois anos (Art. 12);  

2) o instrutor em formação pode, excepcionalmente, obter o certificado antes dos 

dois anos concedidos para a finalização da etapa prática mediante a entrega do 

relatório de acompanhamento de ao menos um aluno que tenha completado o 



estágio supervisionado, permanecendo responsável pela supervisão e entrega do 

relatório de acompanhamento do estágio dos demais cursistas (Art. 12, § 5º);  

3) o prazo de validade dos certificados de instrutores aumentou de um ano para 

dois anos, sendo que, findo esse período, o profissional terá outra opção para 

revalidar o seu certificado, além de ministrar um curso de formação de mediadores 

e conciliadores, ao concluir pelo menos uma ação de capacitação de 

aprofundamento docente.  

Outro propósito do regulamento consiste em descentralizar as ações referentes 

aos cursos oferecidos aos interessados em se tornarem mediadores e conciliadores 

e ao processo de certificação, antes concentrado no CNJ. Assim, os tribunais 

possuirão mais autonomia para organizar e coordenar as capacitações nas suas 

regiões, visto que estarão, por exemplo, habilitados a oferecer, sem a participação 

do CNJ, cursos de formação de instrutores em mediação e conciliação.  

Nesse sentido, os órgãos do Poder Judiciário possuirão um perfil mais amplo no 

sistema, em função de suas atribuições, como alimentar o sistema com as 

informações dos cursos ministrados e dos seus respectivos alunos, verificar o 

preenchimentos dos requisitos necessários à realização dos cursos pelos 

candidatos para fins de deferimento da inscrição, bem como, por meio de seu 

NUPEMEC, aprovar os relatórios confeccionados pelo instrutor em formação, avaliar 

pedidos de prorrogação de prazo para a conclusão do parte prática do curso de 

formação de instrutores, atestar a conclusão da etapa prática do curso de formação 

de instrutores para fins de emissão do certificado, entre outras funções arroladas no 

supracitado regulamento.  

 

5.3 Sistema ConciliaJud  

 

No desempenho de sua competência de coordenar e acompanhar o 

desenvolvimento da Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos 

conflitos e, especificamente, de propor programas, projetos e ações relacionados 

aos métodos consensuais de solução de controvérsias, bem como em atendimento 

à competência deste Conselho de criar Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais 

e Conciliadores visando interligar os cadastros dos Tribunais de Justiça e dos 

Tribunais Regionais Federais (Resolução CNJ nº 125/2010, Art. 6º, IX), 

implementou-se a, partir do dia 29 de maio de 2020, o ConciliaJud.  

Em consonância, ainda, aos objetivos da supracitada Resolução - organizar e 

uniformizar os procedimentos dos métodos consensuais de  resolução de conflitos, 

para a garantia de uma boa prestação de serviço ao cidadão -, o novo sistema 



pretende ser uma ferramenta para agregar todas as informações das capacitações 

realizadas com a inclusão do plano de curso, o qual corresponde ao escopo do 

projeto, contendo as informações de carga horária, modalidade, objetivo geral, 

objetivos específicos, componentes curriculares, metodologia, atividades 

avaliativas, bem como das turmas de cada curso, incluindo os nomes dos docentes, 

discentes, data, local, frequência. 

 Além disso, o sistema armazena também os itinerários formativos dos 

mediadores, conciliadores, instrutores, formadores e expositores. Assim, todos os 

sistemas antes existentes, como o Cadastro Nacional de Instrutores da Justiça 

Consensual Brasileira – CIJUC, o Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e 

Conciliadores – CCMJ e o Cadastro Nacional de Expositores de Oficinas de Divórcio 

e Parentalidade – CEODP, foram absorvidos pelo ConciliaJud, e os dados daqueles 

cadastros foram migrados para o novo sistema.  

Destaca-se que é compulsória a adoção desse sistema pelos órgãos do Poder 

Judiciário (tribunais, Nupemecs, Cejuscs e escolas judiciais) e para as instituições 

formadoras reconhecidas por tribunais para oferecimento de curso na área de 

mediação e conciliação.  Assim, cada organização possuirá um representante 

responsável por alimentar o sistema e mantê-lo atualizado. 

Ressalte-se que a esfera trabalhista é excluída da obrigatoriedade acima, com 

uso facultativo (SEI 00699/2021). A Resolução CNJ nº 125/2010 prevê 

regulamentação específica do CNJ para esse ramo de Justiça e, além disso, o 

próprio Conselho da Justiça do Trabalho editou a Resolução CSJT nº 174/2016.  

Somente os interessados que concluírem os cursos realizados em consonância 

com a Resolução nº 125 do CNJ poderão ser registrados no ConciliaJud, e, por 

conseguinte, somente esses profissionais cadastrados estarão aptos a atuar no 

Poder Judiciário.  Cabe destacar que a consulta a esses cadastros é aberta ao 

público em geral, sem a necessidade de senha.  

Para auxiliar os usuários a utilizarem o sistema, elaborou-se o guia de utilização 

do ConciliaJud, o qual está disponível na seguinte página do CNJ, que contém 

informações do programa: https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-

mediacao/sistema-de-acoes-decapacitacao-e-do-banco-de-dados-da-politica-de-

tratamento-adequado-de-conflitos-conciliajud/ . 

 Além disso, realizou-se um Webinar, apresentado pela assessora Alessandra 

Teixeira (à época lotada na SEP) e pelo desenvolvedor do sistema Thiago Vieira 

(DTI). A gravação da reunião está disponível na guia ConciliaJud do Portal da 

Conciliação do CNJ. 



Registre-se, todavia, que essas medidas de capacitação não foram suficientes 

para habilitar os usuários ao manuseio do sistema. Ainda são recebidos diversos e-

mails com dúvidas elementares a respeito de suas funcionalidades, o que 

compromete a jornada de trabalho da equipe da CSAC no esclarecimento de 

dúvidas. Por isso, sugere-se nova capacitação, no formato webinar, para novamente 

serem transmitidas orientações sobre o sistema. 

Ainda nesse sentido, destaca-se que nem a equipe técnica interna do CNJ 

(SEATE) domina o funcionamento do ConciliaJud. Em decorrência disso, realizou-

se reunião com o chefe da SEATE, Carlos Eduardo, com o chefe da SEPRE, Lucas 

Fuser, e a equipe da Comissão para alinhamento das informações. Como resultado, 

criou-se no Teams um contato direto entre o atendimento da DTI e a Comissão para 

serem abordados, especificamente, demandas de informática relacionadas ao 

ConciliaJud. 

Com alguns meses de funcionamento, já foram apresentas sugestões de 

melhoria do sistema pelos NUPEMECS (SEI 09808/2020; SEI 11253/2020) e 

algumas, analisadas pela Comissão, já foram encaminhadas à SEPRE para a 

evolução do ConciliaJud (SEI 09808/2020; SEI 08069/2020, entre outros). 

Por fim, ressalta-se que a sua implementação pretende, efetivamente, o controle 

e a fiscalização deste Conselho nas ações de capacitação da Política de tratamento 

adequado de conflitos realizadas pelos tribunais, buscando preservar a qualidade 

dos cursos, ao tempo em que se aumenta também a dinamicidade do fluxo de ações 

das capacitações, com uma maior autonomia dos tribunais nesse processo.  

Todavia, esse objetivo pode ser comprometido, tendo em vista que já se verificou 

resistência em algumas escolas na adoção do novo sistema. Sugere-se, portanto, 

que a CSAC acompanhe com prioridade as demandas relacionadas ao Conciliajud 

e busque o constante aperfeiçoamento do sistema, bem como o treinamento dos 

servidores dos tribunais responsáveis por sua alimentação. 

 

5.4 Cursos de formação de mediadores e conciliadores em parceria com a OAB 

- SEI 04868/2020  

 

Em cumprimento à competência do CNJ de estabelecer interlocução com a 

Ordem dos Advogados do Brasil, estimulando sua participação nos Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania e valorizando a atuação na 

prevenção dos litígios (Resolução CNJ nº 125/2010, Art. 6º, VI), bem como no 

exercício de suas atribuições de zelar pelo fortalecimento do sistema multiportas de 

acesso ao Poder Judiciário e de coordenar e acompanhar o desenvolvimento da 



Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos, a Comissão 

propôs a celebração de Termo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional 

de Justiça, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Escola 

Superior de Advocacia Nacional - ESA, com o objeto de cooperação conjunta para 

organização e disponibilização de cursos de conciliação e mediação, voltados a 

advogados com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.  

O impacto imediato previsto é a disponibilização, no mercado, de advogados 

sensibilizados sobre a importância das técnicas autocompositivas de resolução de 

conflitos, os quais estarão aptos a melhor instruírem os seus clientes nas audiências 

de mediação e conciliação. Por outro lado, o impacto mediato é o aumento no 

número de mediadores e conciliadores aptos a atuarem no Poder Judiciário, em 

decorrência da finalização da parte prática do curso. 

Destaca-se que se encontra vigente Termo de Cooperação Técnica nº 017/2015 

(DOC SEI 0057088), celebrado entre o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Ordem dos Advogados do Brasil - 

Seccional Distrito Federal, cujo objeto é a ministração de cursos de formação de 

instrutores de mediação judicial e das oficinas atinentes a essas demandas. 

Todavia, o Conselheiro Henrique Ávila manifestou desinteresse, por meio do 

Despacho CSAC 0900087, na continuidade do acordo supracitado, optando por dar 

andamento ao novo Termo de Cooperação Técnica (SEI 04868/2020), o qual, com 

escopo mais amplo, abrange organização e disponibilização de cursos de 

conciliação e mediação, inclusive na modalidade à distância, para os advogados 

com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.  

A capacitação prevista no novo ajuste atende às exigências dispostas no Anexo 

I da Resolução CNJ nº 125/2010, sendo composta por 40 horas/aulas, ministrada 

na modalidade de ensino à distância, e pelo estágio supervisionado nos Núcleos 

Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) ou nos 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), observada a 

capacidade operacional destes, caso pretendam ingressar nos Cadastros Nacionais 

do Sistema de Controle de Ações de Capacitação em Mediação e Conciliação do 

CNJ – ConciliaJud.  

Registra-se, todavia, que na primeira turma foram verificados entraves de 

articulação entre os partícipes – ESA, CNJ e OAB – e os tribunais para organização 

da etapa prática do curso. Em alguns Estados, os alunos finalizavam a parte teórica, 

mas não encontravam vagas para o estágio, tampouco diretriz para realização do 

estágio supervisionado (SEI 01037/2021). 

 



5.5 Plataforma Digital para a realização de mediações e conciliações, em 

parceria com a FGV - SEI 04612/2020 

 

Em cumprimento ao dever do CNJ de criar Sistema de Mediação e Conciliação 

Digital ou à distância para atuação pré-processual de conflitos (Resolução CNJ nº 

125/2010, Art. 6º, X), bem como no exercício da sua atribuição de auxiliar no 

desenvolvimento de meios eletrônicos de resolução de conflitos e de coordenar 

políticas de prevenção dos litígios mediante medidas de incentivo à 

desjudicialização, a Comissão trabalhou em proposta de Termo de Cooperação 

Técnica, a ser celebrado entre este Conselho e a Fundação Getúlio Vargas, o qual 

tem por objeto o desenvolvimento de sistema de negociação, conciliação e 

mediação digital, nas esferas extraprocessuais, pré-processuais e processuais, com 

vistas à tramitação e execução de procedimentos e sessões na modalidade a 

distância, a ser desenvolvido pela FGV e hospedado, gerido e mantido pelo CNJ.  

Necessário, desde já, esclarecer que o aludido termo de cooperação faria parte 

do “Projeto Versão On-line do Resolve” (SEI 04261/2019), cujo objetivo geral é 

implementar métodos on-line de resolução de controvérsias, para maior efetividade 

da prestação jurisdicional, tendo como uma de suas finalidades específicas 

desenvolver ferramenta de conciliação e mediação on-line, passível de integração a 

sistemas de processos judiciais eletrônicos, segundo seu Termo de Abertura de 

Projeto (DOC SEI 0644822).  

De acordo com a proposta, esse sistema tem por finalidade automatizar os 

procedimentos para resolução consensual de conflitos, na modalidade à distância, 

bem como oferecer relatórios que auxiliem na gestão da Política Pública de 

Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesse. Nesse sentido, os objetivos 

específicos são os seguintes:  

1) Reduzir a judicialização de casos pós COVID-19; 

2) criação de canal digital para solução de conflitos de casos pré-processuais, 

processuais e extrajudiciais;  

3) facilitação da comunicação digital entre as partes;  

4) canal digital para homologação de casos integrados aos Tribunais;  

5) integração com Tribunais (MNI – Modelo Nacional de Interoperabilidade);  

6) tecnologia para sustentação a médio e longo prazo do CNJ.  

A plataforma pretende disponibilizar todos os insumos necessários à rápida 

realização dos acordos autocompositivos em um só ambiente, bem como a sua 

homologação pelo Poder Judiciário. Assim, destacam-se as seguintes macro 

funcionalidades:  



1) Importação de casos pré-processuais, e processuais;  

2) negociação com troca de mensagens e propostas para aceite e assinatura 

eletrônica; 

3) facilitação (mediação/conciliação) utilizando tecnologia on-line (sessão de 

vídeo, chat, troca de arquivos);  

4) composição da equipe de mediação e sincronização de 

agendas/agendamento;  

5) integração com tribunais para envio de acordos ou atas de facilitação para 

homologação ou arquivamento nos tribunais.  

Todavia, cabe ressaltar que a CSAC trabalhou fortemente neste projeto, em 

conjunto com a SEP, no primeiro semestre de 2020. Contudo, o projeto não teve 

mais andamento após o Parecer 0922730 da Assessoria Jurídica, o qual foi 

encaminhado para a SEP pelo Diretor- Geral, para providências. 

  

5.6 Publicação institucional "Diagnóstico da Remuneração de Conciliadores e 

Mediadores" – SEI 04504/2020  

 

Na execução de sua função de coordenar e acompanhar o desenvolvimento da 

Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos e das demais 

políticas públicas voltadas à implementação dos métodos consensuais de solução 

de conflitos, a comissão realizou pesquisa com os Tribunais de Justiça e os 

Tribunais Regionais Federais, acerca da regulamentação da remuneração dos 

conciliadores e mediadores, competência atribuída aos órgãos judiciários locais pela 

Resolução CNJ nº 125/2010 (Art. 7º, VIII).  

O estudo foi realizado em maio de 2020 por meio de ofício, contendo os 

seguintes questionamentos:  

1) Esse Tribunal dispõe de regulamentação sobre a remuneração de 

mediadores/conciliadores, com definição de seus parâmetros?  

2) Em caso afirmativo, como e por quem é feito o pagamento?  

 

Registre-se que tanto as correspondências encaminhadas aos tribunais, quanto 

as suas respectivas respostas foram juntadas no SEI 04504/2020. Constatado que 

todos os tribunais oficiados responderam à pesquisa, o presidente da Comissão 

nomeou a Drª Trícia Navarro Xavier Cabral, juíza do Tribunal de Justiça do Estado 

do Espírito Santo e Membro do Comitê Gestor da Conciliação, para análise dos 

dados e elaboração de parecer.  



Em seu relatório, a magistrada aponta quais tribunais possuem norma que regula 

a remuneração dos mediadores e conciliadores, e, em caso positivo, indica a forma 

de pagamento: se realizado pelas partes; ou pelo próprio tribunal. Todos os dados 

colhidos foram estruturados em quadro resumo, no anexo do documento.  

Em seu parecer, demonstrou que a legislação atinente à matéria, qual seja, a 

Resolução CNJ nº 125/2010, o CPC/2015 e a Lei de Mediação, incentiva o 

pagamento dos conciliadores e mediadores. Em seguida, explicitou as formas que 

poderiam ser utilizadas para remunerar esses profissionais, tanto no caso de ser 

efetivada pelo órgão judiciário, quanto na situação de ser realizada pelas partes do 

processo. E, por fim, concluiu que:  

 

diante das variadas possibilidades apresentadas, não há qualquer 
justificativa para a não efetivação da remuneração dos 
conciliadores/mediadores, sendo necessário que haja um maior 
empenho dos Tribunais Estaduais e Regionais na regularização dos 
serviços prestados pelos conciliadores e mediadores, em prol da 
Política Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos.  

 

Cabe salientar que o estudo em comento possibilita aferir o andamento da 

implantação da Política de tratamento adequado de conflitos, bem como identificar 

boas práticas realizadas em alguns tribunais, além de fornecer subsídios para o CNJ 

verificar os aspectos que necessitam de aperfeiçoamento. 

 Como produto dessa pesquisa, o CNJ elaborou publicação institucional, o qual 

está disponível no seguinte endereço: www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2020/09/Remuneracao_de_mediadores_e_conciliadores_2020_09

_14.pdf .  Em decorrência da excelente receptividade da publicação em comento, 

sugere-se a realização de outros estudos relacionados a temas relevantes da 

aplicação da Resolução CNJ nº 125/2010 e posterior publicação. 

 

5.7 Publicação Institucional da jurisprudência do CNJ sobre conciliação e 

mediação 

 

 Em alusão aos 15 anos de funcionamento do Conselho Nacional de Justiça, a 

Comissão de Solução Adequada de Conflitos elaborou pesquisa jurisprudencial 

sobre os precedentes do órgão relacionados à mediação e conciliação (SEI 

05739/2020).  Essa iniciativa, proposta pela assessoria da Comissão, levou em 

conta as dificuldades relatadas por magistrados, pesquisadores e cidadãos em ter 

acesso às decisões proferidas pelo CNJ. 



Para os trabalhos, foi designada a Drª Trícia Navarro Xavier Cabral, juíza do 

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e Membro do Comitê Gestor da 

Conciliação.  A publicação está disponível na seguinte página do CNJ: 

https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2020/09/Relatorio_de_Jurisprudencia_Administrativa_Conciliacao

_e_Mediacao_2020-08-31.pdf. 

Em decorrência da excelente receptividade da publicação em comento, sugere-

se nova publicação a cada 2 anos, com ampliação de seu objeto: inserção, não 

apenas das novas decisões proferidas em processos que tramitam no sistema PJe, 

mas também daquelas relevantes exaradas pela CSAC no Sistema SEI. 

 

 

5.8 Projeto Conciliador Aprendiz - curso de formação de conciliador para 

estudantes de direito 

Com vistas a executar a função deste Conselho de buscar a cooperação dos 

órgãos públicos competentes e das instituições públicas e privadas da área de 

ensino, para a criação de disciplinas que propiciem o surgimento da cultura da 

solução pacífica dos conflitos (Resolução CNJ n° 125/2010, Art. 6º, V), bem como 

de exercer a sua atribuição de coordenar e acompanhar o desenvolvimento da 

Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos e propor 

programas, projetos e ações relacionados aos métodos consensuais de solução de 

controvérsias, a Comissão deferiu proposta apresentada pelo Fórum Nacional de 

Juizados Especiais – FONAJE, para implantação de curso de formação em 

conciliação, destinada a estudantes de Direito, para atuação nos juizados especiais, 

bem como de programa de capacitação.  

Para o fim de efetivamente alcançar o público-alvo em todo o País, a capacitação 

foi concebida no formato de ensino à distância, com a disponibilização de suporte 

de estrutura física e de pessoal da Escola Paulista da Magistratura. Contudo, o 

programa e o conteúdo seriam estabelecidos e aprovados pelo Comitê Gestor da 

Conciliação, segundo diretrizes da Resolução CNJ nº 125/2010.  

Destaca-se que esse curso foi regulamentado em norma apartada, não sendo 

contemplado no Regulamento das Ações de Capacitação e do Banco de Dados da 

Política de Tratamento Adequado de Conflitos. Por conseguinte, o término da 

capacitação em questão não habilita a inclusão dos estudantes de Direito no 

Cadastro Nacional de Conciliadores Judiciais do ConciliaJud. Esses alunos somente 



terão atuação na unidade do Juizado Especial ligada à instituição de ensino superior 

na qual ele esteja matriculado, supervisionado pelo professor responsável pelo 

curso de capacitação ou por conciliador judicial, devidamente capacitado e 

cadastrado nos moldes da Resolução CNJ nº 125/2010.  

A estrutura do curso segue o padrão determinado pela Resolução CNJ nº 

125/2010, com divisão em dois módulos: 1) parte teórica: na modalidade de ensino 

à distância, composta de 24 horas-aula; 2) parte prática: correspondente a um 

estágio supervisionado, com duração de 20 horas, nas sessões de conciliação 

realizadas nos núcleos dos Juizados Especiais das universidades ou instituições de 

ensino superior.  

O treinamento sugerido representa importante ação voltada para o 

fortalecimento da Política de tratamento adequado de conflitos, tão necessária aos 

cidadãos brasileiros. Por meio dessa capacitação, além do conhecimento teórico 

oferecido nas grades curriculares, os universitários poderão aprofundar-se sobre o 

tema da autocomposição de conflitos e presenciar, na prática, a efetividade das 

técnicas aprendidas. 

A despeito da relevância do projeto, o apoio para sua execução, que seria 

prestado pela Escola Paulista da Magistratura – EPM, não prosperou. Ressalte-se, 

porém, que o material para o oferecimento do curso foi inteiramente concluído, 

necessitando, apenas, de capacidade operacional do CNJ para fornecimento por 

meio do CEAJUD, ou celebração de cooperação técnica com outro órgão para tanto.  

De todo modo, foi publicada pelo CNJ a Portaria nº 297/2020, que institui as 

diretrizes para o Curso de Formação de Conciliação Aprendiz. 

 

7. Programas 

7.1. Semana Nacional da Conciliação 

A Semana da Conciliação surgiu como projeto, em 2007, após a criação do 

Movimento pela Conciliação no CNJ, em 2006, cujo objetivo era selar um 

compromisso dos operadores do Direito em buscar, sempre que possível, soluções 

consensuais para o conflito, e com ele, a instituição do Dia Nacional da Conciliação, 

data para a seleção de processos e a intimação das partes para tentativa de acordo.  

Atualmente, a Semana Nacional de Conciliação é evento institucional do 

Conselho Nacional de Justiça, realizado anualmente, e um dos programas 



permanentes para o desenvolvimento da Política Judiciária Nacional de tratamento 

adequado dos conflitos de interesses, instituída pela Resolução CNJ nº 125/2010.  

Seu objetivo consiste em estimular a adoção dos métodos autocompositivos de 

controvérsias mediante realização de esforço concentrado e campanha de ampla 

divulgação dos métodos consensuais de solução de conflitos, para superação da 

cultura do litígio. Nesse contexto, os tribunais devem buscar a realização de maior 

número de sessões de conciliação em processos previamente selecionados, por tipo 

de assunto, por solicitação ou indicação de uma das partes.  

A partir da consolidação e análise desses dados estatísticos, o tribunal que 

apresentar o melhor desempenho, segundo os critérios estabelecidos no 

regulamento do Prêmio Conciliar é Legal, recebe uma premiação.  

A Semana Nacional da Conciliação mais recente foi realizada no período de 30 

de novembro a 04 de dezembro de 2020. Para essa edição, a minuta do Prêmio 

Conciliar é Legal previu:  

1) distinção mais clara acerca da premiação que decorre de dados da conciliação 

(eixo produtividade) e de boas práticas (eixo boas práticas); 

2) alteração na metodologia adotada para apuração dos dados da conciliação na 

XV Semana da Conciliação, bem como nos 12 meses que antecedem essa semana. 

Atualmente, os dados são recebidos e calculados pelo sistema DataJud, a cargo do 

DPJ; 

 3) mudança na forma de premiação: premiação ao melhor desempenho no 

apurado de 12 meses e menção honrosa para o bom desempenho na Semana 

Nacional da Conciliação. 

 

7.2. Prêmio Conciliar é Legal (Bloco Interno 5080) 

O Prêmio Conciliar é Legal corresponde a outro importante programa deste 

Conselho, que acontece anualmente, com o intuito de buscar a integração do Poder 

Judiciário com demais segmentos da sociedade, e com o objetivo de identificar boas 

práticas que fortaleçam a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos 

Conflitos.  

A sua primeira edição ocorreu em dezembro de 2010, mês subsequente à 

publicação da Resolução CNJ n° 125/2010, e cumpre com uma das justificativas de 



criação da norma, a saber, estimular, apoiar e difundir a sistematização e o 

aprimoramento das práticas já adotadas pelos tribunais.  

Conforme explicitado nos últimos regulamentos, o “Prêmio Conciliar é Legal 

consiste em instrumento de premiação de iniciativas autocompositivas que 

contribuam para a efetiva pacificação de conflitos, o aprimoramento e a eficiência 

do Poder Judiciário” e possui os seguintes objetivos:  

I – identificar, premiar, disseminar e estimular a realização de ações de 

modernização, no âmbito do Poder Judiciário, que colaborem para a aproximação 

das partes, sua efetiva pacificação e o consequente aprimoramento da Justiça;  

II – dar visibilidade às práticas de sucesso, contribuindo para maior mobilização 

nacional em favor da conciliação e da mediação;  

III – contribuir para a imagem de uma Justiça sensível, pacificadora e eficiente 

junto à opinião pública em geral.  

Na sua 11ª edição (SEI 05680/2020), a proposta do regulamento previu algumas 

modificações, quais sejam:  

a. adequação do regulamento ao Portal de Boas Práticas do CNJ, instituído 

pela Portaria n° 140, de 25 de setembro de 2019 

(https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3021);  

b. extinção de algumas categorias de premiação, que já não contavam com 

número expressivo de inscritos nas edições anteriores, a fim de que se dê 

evidência às práticas inovadoras;  

c. distinção mais clara acerca da premiação que decorre de dados da 

conciliação (eixo produtividade) e de boas práticas (eixo boas práticas);  

d. fixação dos resultados do ano como base para compor a premiação do eixo 

de produtividade;  

e. alteração na metodologia adotada para apuração dos dados da conciliação 

na XV Semana da Conciliação (DataJud), bem como nos 12 meses que 

antecedem essa semana.  

f. mudança na forma de premiação pelo desempenho na Semana da 

Conciliação, a qual se dará agora como menção honrosa. 

Apesar desses aprimoramentos no regulamento do projeto, registra-se que, a 

cada ano, a quantidade de inscritos ao prêmio diminui. Acredita-se que essa 

redução se deva à consolidação da Política com o passar do tempo, o que leva a 

uma natural redução das ideias inovadoras. 



Contudo, a operacionalização do evento envolve a designação de diversos 

profissionais do CNJ, não apresentando, atualmente, o mesmo impacto positivo que 

as edições iniciais da premiação proporcionavam. A título de exemplo, na edição 

2020 do referido prêmio, foram inscritas apenas 21 práticas pelo formulário (SEI 

08386/2020) e 14 práticas pelo Portal CNJ de Boas Práticas (Doc. SEI 0918513). 

Por isso, sugere-se, s.m.j, que o Prêmio Conciliar é Legal inaugure uma nova 

etapa: o resgate das boas práticas apresentadas nas 11 edições realizadas, e 

objeto de premiações/menções honrosas, para, após debate entre os membros da 

Comissão e do Comitê Gestor da Conciliação, serem difundidas, em âmbito 

nacional, como projetos institucionais do CNJ. 

 

8. PENDÊNCIAS 

 

As principais pendências da CSAC dizem respeito ao Sistema ConciliaJud, 

podendo ser sintetizadas nos seguintes tópicos: 

 

1) Solicitações de novas funcionalidades: no bloco interno ConciliaJud (5202) 

constam alguns processos com essa temática, como o 08069/2020 (solicita 

adição de funcionalidade: criação de questionário para avaliação dos 

mediadores e conciliadores pelos jurisdicionados e criação de ranking), o 

09808/2020 (aglutina pedido de novas funcionalidade no ConciliaJud pelos 

tribunais) e o 11253/2020 (consulta feita pela ESMAM quanto ao ConciliaJud, 

informando que dificuldades com o sistema, como a validação dos documentos, 

já acarretaram diversos prejuízos). Além disso, destaca-se o doc. SEI 1026860 

em que o chefe da SEPRE informa quais demandas evolutivas do sistema estão 

sendo trabalhadas: adicionar filtros na busca CCMJ (CONCILIAJUD-4); vincular 

data do certificado ao ateste da conclusão ao invés da data prevista de 

conclusão do curso (CONCILIAJUD-23). 

 

2) Cadastramento das Câmaras Privadas: no antigo sistema, Cadastro Nacional de 

Mediadores Judiciais e Conciliadores – CCMJ, havia a possibilidade de 

cadastramento, também, das Câmaras Privadas com o respaldo da Resolução 

CNJ Nº 125/2010: 

 

 



Art. 7º 

(...) 

§ 3º Na hipótese de conciliadores, mediadores e Câmaras Privadas de 

Conciliação e Mediação credenciadas perante o Poder Judiciário, os tribunais 

deverão criar e manter cadastro ou aderir ao Cadastro Nacional de Mediadores 

Judiciais e Conciliadores, de forma a regulamentar o processo de inscrição e 

de desligamento desses facilitadores. (Redação dada pela Emenda nº 2, de 

08.03.16). 

Todavia, no ConciliaJud não há espaço para o cadastramento das Câmaras 

Privadas (existem alguns questionamentos sobre essa possibilidade no Bloco 

Interno 6038). Assim, deve-se decidir se será criado campo para o 

cadastramento dessas instituições ou se será alterada a supracitada Resolução.  

3) Articulação com as escolas, tribunais e outras instituições formadoras para 

aumentar a adesão ao ConciliaJud: tem-se notícia que algumas organizações 

estão oferecendo resistência quanto ao uso do sistema, sendo que uma delas 

declarou que não usaria o sistema. Por isso, sugerimos a realização de uma 

reunião com os dirigentes das escolas para melhor esclarecer a proposta do 

sistema e seus benefícios, após a realização de alguns ajustes básicos de 

melhoria. 

 

4) Articulação com o CEAJUD e a SEPRE para determinar o fluxo de 

cadastramento dos cursos em EAD no ConciliaJud: a princípio, decidiu-se que o 

CEAJUD faria o cadastramento, no Conciliajud, da parte teórica dos cursos de 

formação de mediadores e conciliadores oferecidos pelo CNJ e, também, o 

ateste de conclusão do curso, seguido da finalização dessa etapa. Todavia, 

verificou-se que o sistema não está sendo alimentado. Além disso, o servidor 

Thiago Vieira, à época responsável pelo sistema, havia informado sobre a 

criação de mecanismo dentro sistema para que o tribunal, responsável pela parte 

prática do curso, conseguisse importar as informações cadastrada pelo 

CEAJUD, como as inscrições dos alunos, para que não houvesse retrabalho. 

 

O outro grande número de pendências diz respeito aos cursos de formação de 

mediadores e conciliadores a distância. São as demandas: 

 

1) Articulação com os tribunais para realização da parte prática:  

 



a. Convênio OAB: os alunos de São Paulo finalizaram a parte teórica e não 

há vagas no TJSP para realização do estágio supervisionado (SEI 

01037/2021). Assim, deve haver melhor previsão de quantas vagas para 

a parte prática há em cada Estado, para limitar o número de vagas na 

parte teórica. E, no caso em questão, deve-se ainda definir a qual 

partícipe caberá o controle da realização do estágio (cumprimento de 

carga horária, correção de relatórios) nos casos em que não haja 

convênio com os tribunais. 

b. Alinhamento da parte teórica com a parte prática: ao finalizar a parte 

teórica em um tribunal “x”, os alunos estão solicitando realizar a parte 

prática no tribunal “y”. Isso é problemático na medida em que o tribunal 

“x” cede a vaga para um interessado realizar o curso, mas esse não o 

finaliza nesse mesmo estado e não disponibiliza a sua mão de obra para 

atuar no tribunal “x” ao final. Essa possibilidade ou impossibilidade deve 

estar previsto no momento da inscrição do curso.  

 

2) Isenção da realização da parte prática: já houve pedidos de dispensa da realização 

da parte prática quando o aluno em questão é um magistrado ou um defensor 

público (01070/2021 e 01073/2021). Como não há regramento específico a respeito 

e essa decisão abrirá precedentes, sugerimos uma análise mais ampla do tema com 

diretrizes mais delineadas em relação a forma em que se dará a dispensa: será 

limitada a participação nas audiências, mas será necessária a entrega do relatório 

final, ou apenas será emitida declaração que tal aluno foi dispensado no estágio? 

 


