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APRESENTAÇÃO
Consolidação! Esta é a tônica do trabalho desenvolvido, no primeiro semestre

conciliadores e mediadores capacitados, conforme as diretrizes do Conselho

de 2016, pelo Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação – NUPEMEC e

Nacional de Justiça.

pelos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e de Cidadania – CEJUSCs,
vinculados à Justiça do Distrito Federal.

O trabalho desenvolvido pelos CEJUSCs é permeado pela visão humanizada
do processo. Em todas as iniciativas, priorizam-se o diálogo e a participação

O cenário legislativo atual, com a Resolução 125/2010 do Conselho Nacional

ativa dos envolvidos. Nas sessões de conciliação, as soluções são criativamen-

de Justiça, o Novo Código de Processo Civil e a Lei de Mediação, é favorável à

te construídas e nunca impostas.

difusão dos métodos autocompositivos como ferramentas para a solução de
conflitos. Entretanto, não se pode perder de vista a necessidade de garantir
que a prestação do serviço seja satisfatória.

Os resultados estatísticos revelam o sucesso deste árduo trabalho, sobretudo
de mudança cultural. As pesquisas de satisfação do usuário indicam que mais
de 90% das pessoas que participaram de sessões de conciliação nos CEJUSCs

O número extraordinário de 18 CEJUSCs e 1 Posto Avançado instalados em 15

declararam estar muito satisfeitas e satisfeitas com a experiência. Além disso,

Circunscrições Judiciárias representa um grande desafio: o de responder ao

sob a perspectiva da esmagadora maioria dos respondentes, a experiência

clamor social por uma justiça mais célere, qualitativa e, sobretudo, mais justa

auxiliou positivamente na mudança da visão do Poder Judiciário.

e participativa.

O presente relatório semestral é resultado do trabalho de pessoas comprome-

A mediação e a conciliação representam esta nova face da Justiça, na qual as

tidas com a efetivação da política pública de resolução adequada de conflitos

partes envolvidas em um conflito deixam de lado a postura passiva, apenas

e com a prestação jurisdicional célere e operante.

aguardando uma decisão adjudicada, para, então, se tornarem protagonistas
na busca pela solução mais adequada à sua realidade.
A cada dia, os CEJUSCs se consolidam como porta de entrada para os ju-

Registro o meu reconhecimento e agradecimento a toda equipe da Segunda
Vice-Presidência, do NUPEMEC e dos CEJUSCs, que nunca deixaram de acreditar na possibilidade de transformação cultural hoje vivenciada.

risdicionados que buscam ajuda para solucionar o seu conflito em um ambiente apropriado e acolhedor. Nos CEJUSCs, a força motriz é composta por

J.J. Costa Carvalho
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Segundo Vice-Presidente
RELATÓRIO SEMESTRAL NUPEMEC 2016

NUPEMEC
O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos –

de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses. Para tanto, gerencia

NUPEMEC completa no ano de 2016 cinco anos de atuação. Vinculado à

19 Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, proporcionando

Segunda Vice-presidência do TJDFT, tem como objetivo primordial fomen-

a todos aqueles que vivenciam uma situação de conflito a oportunidade de

tar e administrar as atividades relacionadas a Política Judiciária Nacional

soluciona-lo de forma pacífica e satisfatória para ambas as partes.

Ao NUPEMEC compete: (art. 294 da Resolução 6 de 2012 e art.1 da Portaria Conjunta 13 de 2015)

ff Promover debates e seminários para o aprimoramento de técnicas e mé-

ff Desenvolver estudos e propor medidas para aperfeiçoar a política judiciária de solução consensual de conflitos por meio de mediação e conciliação;
ff Auxiliar a Administração na interlocução com outros tribunais, órgãos e
instituições e propor a realização de convênios e parcerias;
ff Coordenar as atividades dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e
de Cidadania CEJUSCs que lhe são vinculados;
ff Colher e compilar os dados da Semana Nacional de Conciliação e enviá-los
ao CNJ;
ff Propor e acompanhar a capacitação de magistrados, servidores, mediadores, conciliadores e estagiários que atuam nos respectivos Centros Judiciá-

todos de conciliação com a colaboração do Instituto de Formação Ministro
Luiz Vicente Cernicchiaro;
ff Recrutar e selecionar mediadores e conciliadores e manter cadastro deles;
ff Propor medidas para a divulgação da conciliação e da mediação, com o
intuito de sensibilizar os jurisdicionados para a utilização desses meios de
solução de conflitos de interesses;
ff Encaminhar ao Segundo Vice-Presidente relatório semestral das atividades dos Centros Judiciários;
ff Promover a capacitação dos conciliadores e dos mediadores e a emissão
dos respectivos certificados.

rios, Serviços e Postos de Redução a Termo;
A seguir serão apresentados os principais resultados alcançados pelo NUPEMEC no primeiro semestre de 2016.

RELATÓRIO SEMESTRAL NUPEMEC 2016
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Prêmio Conciliar é Legal

Como resultado do empenho e dedicação deste

bunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - NU-

NUPEMEC e seus centros vinculados, o TJDFT re-

PEMEC e Assistente da 2ª Vice-Presidência declarou:

cebeu em cerimônia no Conselho Nacional de Justiça o prêmio Projeto de Antecipação do Código de

“Os dados concretos surpreenderam positi-

Processo Civil - CPC, no CEJUSC de Brasília e men-

vamente, pois os valores se aproximam dos

ção honrosa pelo programa Superendividados.

dados obtidos nos CEJUSCs que só atendem

A juíza Luciana Sorrentino conquistou o VI Prêmio
Conciliar é Legal na categoria Juiz Individual, pelo

aos juizados especiais cíveis e demonstram
que pelo menos 30% das demandas ajuiza-

Projeto de Antecipação do Código de Processo Civil

das poderiam ter sido evitadas se a cultura

- CPC, no CEJUSC de Brasília; A coordenadora do Nú-

da conciliação e da pacificação social esti-

cleo Permanente de Mediação e Conciliação do Tri-

vesse mais arraigada no nosso dia a dia”.

Durante os meses de junho 2015 a março de 2016 foram realizadas 1.204
sessões de conciliação com índice de acordo de 30%. Foram atendidas
5.075 pessoas, entre partes e advogados, e negociados mais de R$ 36
milhões.

RELATÓRIO SEMESTRAL NUPEMEC 2016
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Representado pelo 2º Vice-Presidente, desembargador José Jacinto Costa Carva-

O Programa é voltado ao atendimento dos cidadãos com dificuldades no

lho, o TJDFT recebeu menção honrosa pelo Programa Superendividados.

cumprimento de suas obrigações financeiras e está alinhado a à Resolução
125/2010, do CNJ, que instituiu a Política Pública de Conciliação no país.

Meta Nacional n°3/2016 CNJ

META 3 – Aumentar os casos solucionados por conciliação
(Justiça Federal, Justiça Estadual e Justiça do Trabalho)
No IX Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado em novembro de 2015,

No TJDFT, o NUPEMEC é a unidade responsável pela coordenação da Meta 3.

com os presidentes e representantes dos Tribunais Brasileiros, reformulou-se a

Para tanto coleta os dados dos CEJUSCs, dos sistemas de 1ª instância (PJe e SIS-

Meta 3 do CNJ. Atualmente, a Meta estabelece o aumento dos casos resolvidos

TJ), bem como os de 2ª instância (SISPL), que após processados em um formulá-

por conciliação em relação ao ano anterior e aumentar o número de CEJUSCs.

rio eletrônico são informados ao SERANE/SEPG para tratamento e envio ao CNJ.

RELATÓRIO SEMESTRAL NUPEMEC 2016
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Pesquisa de Satisfação do Usuário – PSU

A Pesquisa de Satisfação do Usuário (PSU) é um
serviços prestados pelos CEJUSCs, além de ser a

gráfico 2 | houve mudança na imagem do judiciário

gráfico 1 | nível de satisfação geral por mês

instrumento fundamental para a avaliação dos
54,9%

53,1%

53,3%

54,0%

51,9%

49,4%

35,5%

37,4%

37,3%

37,7%

39,4%

39,1%

63,8%

62,2%

61,1%

17,5%

16,2%

16,7%

64,0%

69,3%

66,7%

14,2%

14,6%

16,4%

18,5%

5

6

principal ferramenta para o acompanhamento da
atuação dos conciliadores e mediadores.
Os usuários são convidados a responder questões
que versam sobre o alcance das expectativas, o nível
de satisfação, a atuação dos conciliadores, mediadores e prepostos, a visão acerca do Poder Judiciário e a
percepção geral sobre a negociação. Aspectos como a
validade da tentativa de acordo, a sensação de justiça

1,9%

2,7%

2,8%

2,6%

2,7%

2,7%

18,5%

6,7%

7,5%

6,4%

5,4%

5,8%

8,8%

1
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muito satisfeito

com o resultado da negociação, a existência ou não

satisfeito

insatisfeito

muito insatisfeito

gráfico 3 | nível de satisfação geral

de pressão para fechamento de acordo e outros aspectos gerais da prestação de serviço são avaliados.

52,2%

53,8%

37,9%

42,3%

1

13,2%

21,4%

22,1%

22,7%

2

3

4

sim

em parte

não

gráfico 4 | houve mudança na imagem do judiciário
64,4%

56,0%

Os resultados da PSU nos mostram que os usuários
estão satisfeitos com as prestações de serviço. O nível de satisfação geral positivo médio dos usuários

28,0%

é superior a 90%, como podemos observar abaixo.

15,2%

Os resultados da PSU mostram que há mudança na
imagem que os usuários têm do Poder Judiciário,
ainda que parcial, ao passarem por sessões de conciliação ou mediação em mais de 80% dos casos.

RELATÓRIO SEMESTRAL NUPEMEC 2016

20,2%
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muito satisfeito
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Conciliadores e Mediadores
Quadro de Mediadores
e Conciliadores Nomeados

Quadro de Mediadores e
Conciliadores Habilitados

É de responsabilidade deste NUPEMEC o contro-

Atualmente, uma dificuldade encontrada no con-

Ressaltamos que o decréscimo do número de con-

le do quadro de mediadores e conciliadores do

trole do quadro de mediadores e conciliadores é o

ciliadores no primeiro semestre de 2016 deve-se

TJDFT. Nesse contexto, os Centros Judiciários de

não envio dos dados por parte das unidades não

à atualização de cadastros e à publicação de por-

Solução de Conflitos e Cidadania, juízos, juizados

vinculadas ao NUPEMEC. O fato traz uma distor-

tarias de exclusão conforme a regulamentação da

e varas do Distrito Federal são orientados a infor-

ção no dado, apesar dos esforços deste Núcleo na

Portaria Conjunta nº 20/2015.

mar mensalmente quais conciliadores e mediado-

coleta da informação.

res estão regularmente atuando.

gráfico 6 | conciliadores e mediadores habilitados

A nomeação ocorre após a avaliação final do
aluno no estágio supervisionado. Ao ser consi-

gráfico 5 | conciliadores e mediadores nomeados

derado aprovado, o aluno torna-se conciliador

1º/2016

26

ou mediador do quadro do TJDFT.
94

determina que será desligado compulsoria-

7
89

mente da função o mediador ou conciliador

1º/2015

que deixar de atuar por mais de 90 dias con-

3
114
conciliadores nomeados

66
543
Em 31/12/15

61
637

No entanto, a portaria Conjunta nº 20 de 2015

2º/2015

mediadores nomeados

Em 30/06/16

secutivos sem justificativa.

Em 31.12.14

53
615
mediadores habilitados

conciliadores habilitados

Considera-se conciliador ou mediador habilitado aquele que foi nomeado e não atende
aos critérios de exclusão definidos na Portaria
Conjunta n°20 de 2015.

RELATÓRIO SEMESTRAL NUPEMEC 2016
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Pesquisa de Satisfação
do Usuário – PSU

gráfico 7 | atuação dos conciliadores

Quando submetidos à avaliação dos usuários por
meio da Pesquisa de Satisfação os conciliadores

2,4%

gráfico 8 | atuação dos mediadores

0,4%

0,2%

3%
17,9%

e mediadores atuantes apresentam resultados de

12%

5%

desempenho bastante expressivos, com avaliação
aproximada de 80% em excelente.
80%

78,9%

excelente

bom

regular

ruim

excelente

péssimo

bom

ruim

péssimo

Capacitação

Os cursos realizados pelo NUPEMEC seguem os parâmetros definidos
nas Recomendações e Diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
em especial a Resolução 125/2010 e suas Emendas nº 01 de 2013 e nº
02 de 2016.
No TJDFT, as Portarias Conjuntas nº 20 e nº 73 de 2015, disciplinam
sobre a atuação dos conciliadores e mediadores e atribuem ao NUPE-

CAPACITAÇÃO EM MEDIAÇÃO
Graduados há mais de 2 anos em qualquer curso superior
Parte teórica: 40 h/a
Estágio supervisionado ou autossupervisionado: 80h/a
CAPACITAÇÃO EM CONCILIAÇÃO

MEC a capacitação, bem como a emissão dos respectivos certificados de

Estudantes de qualquer curso superior a parir do 4° semestre

conclusão dos cursos.

Parte teórica: 40 h/a
Estágio supervisionado ou autossupervisionado: 60h/a

RELATÓRIO SEMESTRAL NUPEMEC 2016
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Instrutores
Para a oferta dos cursos, o NUPEMEC conta exclusivamente com instrutores voluntários ou em
processo de certificação no curso de instrutor de
mediação e conciliação promovido pelo CNJ.

em Mediação Judicial e Conciliação e estão aptos

Quantidade total de interessados
e de vagas oferecidas

641

256

Quantidade de pessoas interessadas/
vagas oferecidas por tipo de curso

Interessados
nos cursos de
autocomposição

136 vagas
oferecidas;
6 turmas.

Vagas oferecidas
em cursos de
autocomposição

conciliação

para ministrar cursos aos alunos do TJDFT a fim de

284

A grande dificuldade na preparação dos cursos
é harmonizar a agenda de diferentes instrutores,
por de 40 horas de dedicação ao curso. No primei-

120 vagas
oferecidas;
5 turmas.

mediação

Evolução dos alunos matriculados em
cursos de autocomposição por semestre

completar a formação exigida pelo CNJ.

que trabalham de forma voluntária, e devem dis-

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Formação de Conciliadores e Mediadores

No primeiro semestre de 2016, quatro mediadores do quadro do TJDFT formaram-se instrutores

OUTRAS AÇÕES

192

ro semestre de 2016, o NUPEMEC contou com 16

Dos 284 alunos
matriculados em 2016:
» 10 reprovaram e
» 22 já são nomeados

166

instrutores que se revezaram entre 11 turmas.
1º/2015

2º/2015

1º/2016

Formação de Representantes de Empresas

RELATÓRIO SEMESTRAL NUPEMEC 2016

A formação de prepostos visa preparar os advoga-

mediação. No primeiro semestre de 2016 foram

dos e representantes das empresas para uma atu-

ofertados três cursos pelo CEJUSC-JEC/BSB, totali-

ação colaborativa nas sessões de conciliação ou

zando 146 representantes capacitados.
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Pesquisa de Satisfação
do Usuário – PSU

Assim como os conciliadores e mediadores os prepostos capacitados passam pelo crivo da avaliação da parte oposta.

gráfico 10 | atuação dos prepostos

gráfico 9 | houve melhoria na imagem da empresa

26,7%

As informações obtidas podem ser uma excelente

26,1%
4,5%

ocasião da empresa identificar como se comporta

37,9%

seu representante na oportunidade de resgatar o
14,9%

cliente, no caso, na sessão de conciliação.

51,7%
35,9%

Os resultados demonstram que em 26% dos casos,
depois da sessão de conciliação a parte reconhece

2,0%

sim

não

manteve-se a mesma

excelente

bom

regular

ruim

péssimo

uma melhoria na imagem que tinha da empresa.

Programação de cursos para o ano
Para o segundo semestre de 2016, a previsão é
que sejam abertas cerca de 12 turmas, possibilitando capacitar 300 novos mediadores e conciliadores.

RELATÓRIO SEMESTRAL NUPEMEC 2016

3

4

5

Turmas
de Mediação
de Família

Turmas
de Mediação
Cível

Turmas de
Conciliação

13

APRESENTAÇÃO

NUPEMEC

CEJUSCs

OUTRAS AÇÕES

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Parcerias e Acordos de Cooperação

O Código de Processo Civil entrou em vigor em março de 2016, trazendo no art. 3º

Dessa forma, este Núcleo firma convênios e termos de cooperação para execu-

o sistema multiportas de acesso à Justiça. A determinação se alinha a Resolução

ção das Políticas Públicas em busca de alcançar objetivos comuns.

125/2010 do CNJ, que determina aos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMECs a proposição de convênios e parcerias

No TJDFT os convênios são divididos em duas categorias:

com entes públicos e privados.

PARCERIAS:
» Sem fins lucrativos;
» Realizado com instituições públicas ou privadas;
» Visa a indicação de demandas processuais ou pré-processuais para realização de
pautas específicas e concentradas;
» Bancos, empresas aéreas, instituições de telecomunicações, entre outras.

ACORDO DE COOPERAÇÃO:
» Acordo sem fins lurativos;
» Realizado com instituições públicas ou privadas;
» Para alcance de objetivos comuns na cooperação de serviços prestados;
» Universidades, câmaras de mediação, órgãos públicos, entre outras.

RELATÓRIO SEMESTRAL NUPEMEC 2016
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Sistemas Informatizados
O NUPEMEC, além dos sistemas informatizados oferecidos pela Casa, dispo-

do o controle das atividades e maior segurança da informação das ativida-

nibiliza e aperfeiçoa modelos e sistemas informatizados próprios, permitin-

des dos centros.

Melhorias Oferecidas
nos Sistemas da Casa
Sistema Informatizado da 1ª instância (SISTJ)
Em 2016, foi disponibilizado para as Varas Cíveis e de Família um módulo no SISTJ que

Para resolver esta dificuldade o NUPEMEC desenvolveu, de forma complementar, a Pau-

integra as rotinas de trabalho dos juízos com os Centros Judiciários. Com esta atuali-

ta Eletrônica, onde Varas e Centros compartilham a mesma agenda, além da possibili-

zação as unidades que ainda não trabalham com o PJe, podem distribuir processos e

dade de vários relatórios de controle. O módulo funciona desde 2015, com sucesso, nos

marcar as audiências de conciliação na agenda do CEJUSC. No entanto, ainda é difícil

Juizados Especiais Cíveis, Varas cíveis e de família.

o controle gerencial de várias pautas, sala, datas e horários, pelos Centros maiores.

Processo Judicial Eletrônico (PJe)
No primeiro semestre de 2016, iniciaram-se as tratativas com a Secretaria Especial

Nas reuniões realizadas, a equipe do PJe esclareceu a possibilidade de utilização do

do Processo Judicial Eletrônico – SEPJE para inclusão dos centros no referido sistema.

sistema PJe com pouco investimento em desenvolvimento, apenas configurações.

Sistema Pré-Processual
O desenvolvimento de um sistema específico para a conciliação e a mediação Pré-pro-

Na busca de uma solução, foi identificada a possibilidade de utilização do PJe para o

cessual é de tamanha relevância que foi incluído no PLABI 2014-2016, no entanto no

controle e registro dos atendimentos pré-processuais. O NUPEMEC encontra-se em

Plano de Administração para o Biênio 2016-2018 foi retirado visto a priorização dos

fase de negociação para a utilização da ferramenta como registro público das sessões

sistemas base de informática.

pré-processuais, que hoje ocorrem apenas nos sistemas internos do NUPEMEC.

O planejamento das decisões e ações tomadas pelo NUPEMEC, juntamente

mento e organização de suas atividades, ou através de plataformas para o

com a Segunda Vice-Presidência, são pautadas por informações estatísticas.

registro dos dados que permitem de forma centralizada reunir informações

A disponibilidade dessas informações só é possível devido ao desenvolvi-

de diversas Unidades Judiciais do Distrito Federal.

mento de sistemas pelo NEPEMEC que auxiliam os Centros no processaRELATÓRIO SEMESTRAL NUPEMEC 2016
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Sistema de Resolução de Conflitos (SISCON)
Oferece rotinas para o armazenamento e processamento dos dados de todos os Cen-

gestão de todas as etapas do processo de conciliação.

tros, o que possibilita a geração de relatórios informativos ao acompanhamento e

Módulo Superendividados
Configura-se em um novo módulo do SISCON para atender as especificidades do Pro-

consultores financeiros); Agendamento de entrevistas, oficinas e sessões, registro das

grama Superendividados. O módulo conta com os seguintes recursos: Cadastro de in-

sessões; Realização de registros dos resultados das sessões de conciliação, oficinas,

teressados; Consulta das partes; Cadastro de facilitadores (conciliadores, psicólogos e

sessões psicossociais e sessões de consultorias financeiras; Triagem; e Relatórios

Sistema de Coleta de Dados Estatísticos
Utilizando a plataforma APEX da Oracle, o NUPEMEC unificou o procedimento de cole-

pelo envio dos dados possam, de forma proativa, encaminhá-los ao NUPEMEC, bem

ta e armazenamento dos dados relativos aos resultados das conciliações e mediações

como visualizá-los e retificá-los a qualquer tempo.

realizadas no Tribunal. A interface desenvolvida permite que as unidades responsáveis

SISFACI – Cadastro, Capacitação e Atuação de Facilitadores
É a evolução do antigo módulo de cadastro de facilitadores. Reformulado a partir de

ciamento de todo o efetivo de facilitadores que atuam no Tribunal, como instrutores

março de 2016, teve suas funcionalidades ampliadas e atualmente integra o cadastro

e voluntários. Apesar de estar em pleno funcionamento o sistema recebe constantes

dos alunos com o acompanhamento da situação de cada um nas atividades de capaci-

ajustes nos mecanismos de controle e em suas rotinas visando a melhoria contínua dos

tação e atuação nas conciliações. O aprimoramento também tornou possível o geren

processos de trabalhos envolvidos.

Sistema de Controle de Frequência
A sistema tem como objetivo automatizar o acompanhamento e gerenciamento da

proximidade do término do contrato de estágio para que as unidades se programem

frequência dos estagiários nos CEJUSCs. De uso opcional, atualmente é utilizado pelo

quanto à regularização do banco de horas e ao processo de substituição de estagiá-

NUPEMEC e por mais dez CEJUSCs, com cerca de 70 estagiários ativos. Além de contro-

rios. Está em estudo uma proposta de ampliação das funcionalidades do sistema para

lar o banco de horas o sistema também acompanha o tempo de estágio alertando da

acompanhar a atuação de conciliadores e mediadores voluntários.

Painel de Divulgação das Estatísticas de Conciliação
Com vistas à visibilidade dos dados de conciliação coletados mensalmente, o NUPE-

são apresentadas informações acerca das conciliações realizadas nos CEJUSCs e Juiza-

MEC disponibilizou em sua página na intranet (nupemec.tjdft.jus.br) um painel onde

dos Especiais Cíveis do Distrito Federal.
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CEJUSCs
Atualmente, o NUPEMEC é composto por 18 centros e um Posto Avançado na Universidade UniCEUB.
CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO

DE CONFLITOS E CIDADANIA DE

DE CONFLITOS E CIDADANIA DE

DE CONFLITOS E DE CIDADANIA

DE CONFLITOS E CIDADANIA DE

ÁGUAS CLARAS ‒ CEJUSC-AGC

BRAZLÂNDIA ‒ CEJUSC-BRZ*

DE BRASÍLIA ‒ CEJUSC-BSB

CEILÂNDIA ‒ CEJUSC-CEI

Dra. Rachel Adjuto Bontempo Brandão

Dr. Fernando Brandini Barbagalo

Dra. Caroline Santos Lima

Dra. Camille Gonçalves Javarine Ferreira

Juíza Coordenadora

Juiz Coordenador

Juíza Coordenadora

Juíza Coordenadora

Bárbara Maria Toledo Patay

João Batista Pereira da Silva

Fernanda Reis Montelo Cintra

Rogerio da Silva Cordeiro

Supervisora

Supervisor

Supervisora

Supervisor

Fábia Carolina Mendonça Gondim

Daulia Maria de Pereira Guimarães

Abadia Rosa Caetano

Monica Beatriz de Souza

Supervisora Substituta

Supervisora Substituta

Supervisora Substituta

Supervisora Substituta

Contato: (61) 3103-8550

Contato: (61) 3103-1073

Contato: (61) 3103-6129

Contato: (61) 3103-9390

E-mail: cejusc.agc@tjdft.jus.br

E-mail: cejusc.brz@tjdft.jus.br

E-mail: cejusc@tjdft.jus.br

E-mail: cejusc.cei@tjdft.jus.br

*inaugurado em julho/2016
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CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO

DE CONFLITOS E DE CIDADANIA DE

DE CONFLITOS E CIDADANIA

DE CONFLITOS E CIDADANIA

DE CONFLITOS E CIDADANIA

RECANTO DAS EMAS ‒ CEJUSC-EMA*

FAMÍLIA ‒ CEJUSC-FAM

DO GAMA ‒ CEJUSC-GAM*

DO GUARÁ ‒ CEJUSC-GUA*

Dra. Camille Gonçalves Javarine Ferreira

Dr. Marco Antônio do Amaral

Dr. José Ronaldo Rossato

Dra. Glaucia Barbosa Rizzo da Silva

Juíza Coordenadora

Juiz Coordenador

Juiz Coordenador

Juíza Coordenadora

Ester Rodrigues De Oliveira

Dra. Silvana da Silva Chaves

Lucio Flavio Pereira Queiroz

Marcia de Morais Mendonça

Supervisora

Juiza Coordenadora

Supervisor

Supervisora

Rebecca Christina Rodrigues Juvencio de

Marisa Maria Moraes Muniz Verri

Rafael de Sousa Santos

Francisco de Aquino Amorim Filho

Oliveira

Supervisora

Supervisor Substituto

Supervisor Substituto

Tatianna Cristina Rodrigues de Souza

Contato: (61) 3103-1261

Contato: (61) 3103-4426

E-mail: cejusc.gama@tjdft.jus.br

E-mail: cejusc.guara@tjdft.jus.br

*inaugurado em maio/2016

*inaugurado em janeiro/2016

Supervisora Substituta
Contato: (61) 3103-8349

Supervisora Substituta
Contato: (61) 3103-1978
E-mail: cejusc.familia@tjdft.jus.br

*inaugurado em julho/2016
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CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO

DE CONFLITOS E DE CIDADANIA

CONFLITOS E CIDADANIA DO NÚCLEO

DE CONFLITOS E CIDADANIA DO

DE CONFLITOS E CIDADANIA DE

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

BANDEIRANTE ‒ CEJUSC-NUC*

PARANOÁ ‒ CEJUSC-PAR

PLANALTINA ‒ CEJUSC-PLA

DE BRASÍLIA ‒ CEJUSC-JEC

Dr. Josmar Gomes de Oliveira

Dra. Magali Dellape Gomes

Dr. Júlio César Lerias Ribeiro

Dra. Catarina de Macedo Nogueira

Juiz Coordenador

Juíza Coordenadora

Juiz Coordenador

Juíza Coordenadora

Andrezza Gaglionone Passani

Iêda Santos Cabral

Cristiane Resende Ribeiro

Terezinha Gomes de Oliveira Lopes

Supervisora

Supervisora

Supervisora

Supervisora

Solange Solon Chaves

Bernardina Maria Vilhena de Souza

Antônio Lourenço dos Santos Filho

Juliana dos Santos Araujo

Supervisora Substituta

Supervisora Substituta

Supervisor Substituto

Supervisora Substituta

Contato: (61) 3103-1701

Contato: (61) 3103-2056

Contato: (61) 3103-2209

Contato: (61) 3103-2459

E-mail: cejuscjec.bsb@tjdft.jus.br

E-mail: cejusc.nb@tjdft.jus.br

E-mail: cejusc.par@tjdft.jus.br

E-mail: cejusc.pla@tjdft.jus.br

*inaugurado em maio/2016
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CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO

DE CONFLITOS E CIDADANIA DO
RIACHO FUNDO ‒ CEJUSC-RFU*

CONSIDERAÇÕES FINAIS

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO

DE CONFLITOS E CIDADANIA DE

DE CONFLITOS E CIDADANIA DE

DE CONFLITOS E CIDADANIA DE

SAMAMBAIA ‒ CEJUSC-SAM*

SÃO SEBASTIÃO ‒ CEJUSC-SÃO

SOBRADINHO ‒ CEJUSC-SOB

Dra. Glaucia Barbosa Rizzo da Silva

Dra. Glaucia Barbosa Rizzo da Silva

Dr. Fernando Mello Batista da Silva

Dra. Erika Souto Camargo

Juíza Coordenadora

Juíza Coordenadora

Juiz Coordenador

Juíza Coordenadora

Juliana de Oliveira Sampaio Souto

Silvia Maria de Rezende de Menezes

Simone Ladeira de Assis Republicano

Dra. Keila Cristina de Lima Alencar Ribeiro

Queiroga

Supervisora

Supervisora

Juíza Coordenadora

Warley Mundim Batista

Leopoldo Luis Bandeira Maia Neto

Nilda Ilha Barbosa Xavier

Supervisor Substituto

Supervisor Substituto

Supervisora

Contato: (61) 3103-2616

Contato: (61) 3103-2862

Elizabeth Severina Liberal Freitas Teno-

E-mail: cejusc.sam@tjdft.jus.br

E-mail: cejusc.sao@tjdft.jus.br

Supervisora
Bruno Barbosa Melo
Supervisor Substituto
Contato: (61) 3103-4797
E-mail: cejusc.rfu@tjdft.jus.br

rio de Magela Araujo
Supervisora Substituta
Contato: (61) 3103-3013
E-mail: cejusc.sobradinho@tjdft.jus.br

*inaugurado em maio/2016

RELATÓRIO SEMESTRAL NUPEMEC 2016

*inaugurado em maio/2016

*inaugurado em junho/2016

20

APRESENTAÇÃO

NUPEMEC

CEJUSCs

OUTRAS AÇÕES

CONSIDERAÇÕES FINAIS

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

POSTO AVANÇADO DO UNICEUB

CIDADANIA SUPERENDIVIDADOS ‒ CEJUSC-SUPER

E DE CIDADANIA DE TAGUATINGA ‒ CEJUSC-TAG

(Centro vinculado ao CEJUSC-BSB)

Atalá Correia

Dra. Rachel Adjuto Bontempo Brandao

Daniele Pinheiro Cardia

Juiz Coordenador

Juíza Coordenadora

Responsavel UniCeub

Andreia Oliveira de Siqueira

Deusa Dania Carvalho Barakat

Contato: (61) 3966-1639

Supervisora

Supervisora

Rafael Rico Torres de Araujo Goes

Solange Rosa De Oliveira Soares

Supervisor Substituto

Supervisora Substituta

Contato: (61) 3103-3803

Contato: (61) 3103-8186

E-mail: super@tjdft.jus.br

E-mail: cejusctag@tjdft.jus.br
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Os centros realizam tipos de atendimentos diferenciados, o quadro abaixo especifica qual a característica de cada unidade e as respectivas previsões de ampliação.
MÉTODO DE

TIPO

ATIVIDADES

AUTOCOMPOSIÇÃO

DE DEMANDAS

DESENVOLVIDAS
Pauta

Pauta

Pauta

Oficina

Entrevistas

Convencional

Específica

Concentrada

de Pais

Superendividados

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

CEJUSC-BSB-JEC

■

■

■

■

■

■

■

■

■

CEJUSC-CEI

■

■

■

■

■

■

■

■

■

CEJUSC-EMA

■

■

■

■

■

■

■

■

■

CEJUSC-GAM

■

■

■

■

■

■

■

■

■

CEJUSC-GUA

■

■

■

■

■

■

■

■

■

CEJUSC-NUC

■

■

■

■

■

■

■

■

■

CEJUSC-PAR

■

■

■

■

■

■

■

■

■

CEJUSC-PLA

■

■

■

■

■

■

■

■

■

CEJUSC-RFU

■

■

■

■

■

■

■

■

■

CEJUSC-SAM

■

■

■

■

■

■

■

■

■

CEJUSC-SAO

■

■

■

■

■

■

■

■

■

CEJUSC-SOB

■

■

■

■

■

■

■

■

■

CEJUSC-STA

■

■

■

■

■

■

■

■

■

CEJUSC-SUPER

■

■

■

■

■

■

■

■

■

CEJUSC-TAG

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Mediação

Conciliação

Cível

Família

CEJUSC-AGC

■

■

■

CEJUSC-BRZ

■

■

CEJUSC-BSB

■

CEJUSC-BSB-FAM

legenda

■ Previsão ■ Realiza ■ Não realiza
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PROGRAMA SUPERENDIVIDADOS
O CEJUSC-SUPER tem como objetivo promover a
educação financeira e preparar as pessoas em situação de superendividamento para a renegociação de suas dívidas.

QUEM É SUPERENDIVIDADO?
Nos termos do art. 2º da Portaria GSVP nº 49/2014:
"Considera-se consumidor superendividado apto a participar do Programa SUPERENDIVIDADOS a pessoa
física, maior, capaz, de boa-fé, impossibilitada economicamente de pagar o conjunto de suas dívidas de con-

No Programa consideram-se aspetos voltados tanto para prevenção quanto para o tratamento de

sumo, exigíveis e vincendas, contraídas por má administração do orçamento familiar ou por acidentes da vida,
como, por exemplo, morte, doença, desemprego, divórcio etc., sem o prejuízo do seu sustento e de sua família."

consumidores nessa situação.

Atividades de Prevenção

Atividades de Tratamento

No campo da Prevenção o CEJUSC realiza diversas

“Excelente trabalho! Estou super motivada à

Em sua principal vertente o CEJUSC-SUPER divide

ações educacionais. O quadro abaixo sinaliza as

mudança e ao equilíbrio financeiro e psicosso-

suas atividades em quatro fases distintas, poden-

cial. Esse último é o diferencial do TJDFT. Grata!”

do ainda o participante optar pela participação

atividades deste primeiro semestre:
EVENTOS DE PREVENÇÃO REALIZADOS
Evento

N. Eventos

N. Participantes

Palestras

1

7

Mesa Redonda

1

125

TOTAL

2

130

2ª Mesa: Crédito e consumo responsáveis: a ética do outro (13/04/2016,

(Depoimento coletado na Pesquisa de Satisfação do Usuário)

nos atendimentos individuais.

Orientação
Financeira Individual

01

Solicitação
de inscrição

02

Entrevista
cadastral

03

Oficina de
educação
financeira

04

Sessão de
conciliação

Auditório da Câmara Legislativa do DF).

Orientação
Psicossocial Individual
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Resultados da Etapa
de Tratamento dos Consumidores
Resultados das negociações

679

Os participantes dividem-se em:

Solicitações de inscrição

15

» 29 acompanhantes;
» 14 voluntários em treinamento.

402

Total de negociações*: 181

» 301 consumidores;

turmas

64

Oficinas de
Educação
Financeira

Entrevistas cadastrais

439

convocados

79

27

344

11

participantes

acordos

remarcações/andamento

ausências

infrutíferas

*Os dados apresentados neste gráfico não contemplam as negociações extrajudiciais e nem as 06 sessões coletivas nas quais estiveram presentes mais de um credor.

Resultados das Etapas
Opcionais de Orientação Individual

Orientação
financeira

230 solicitadas
241 realizadas

Orientação
psicossocial

151 solicitadas
130 realizadas

* É permitido ao participante receber mais de uma orientação psicossocial e financeira.
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Pesquisa de Satisfação do
Usuário – CEJUSC-SUPER

Oficina de Educação Financeira

Orientações Individuais – Satisfação Geral

gráfico 11 | satisfação geral

0 a 10

1

1

171
121

Os respondentes podem
atribuir notas de 0 a 10.

FINANCEIRA*
nota 10: 65,5%
nota 9: 6,8%
nota 8: 20,7%

PSICOSSOCIAL**
nota 10: 71,4%
nota 9: 14,3%
**29 respondentes

*14 respondentes

muito satisfeito

satisfeito

insatisfeito

muito insatisfeito

gráfico 12 | expectativas quanto ao atendimento

gráfico 13 | percepção de fortalecimento
após orientação psicossocial

gráfico 14 | percepção de que a orientação financeira permitiu
encontrar alternativas para equilibrar suas receitas e despesas

1

17

10%

1
14%
102

76%

175
13

superadas

atendidas

parcialmente atendidas

RELATÓRIO SEMESTRAL NUPEMEC 2016

não atendidas

sim
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Outras Iniciativas Psicossociais
Constelação
A constelação familiar consiste em um método desenvolvido pelo filósofo e antropó-

A constelação no âmbito do CEJUSC Superendividados é conduzida por um profissional

logo Bert Hellinger a partir de observações empíricas dos padrões de comportamen-

com formação e experiência na área tem duração de duas horas na qual a temática de

to que se repetem nas famílias e grupos familiares ao longo de gerações. Hellinger

apenas uma pessoa é constelada. O grupo é exclusivo para participantes do CEJSUC

descobriu alguns pontos esclarecedores sobre a dinâmica da sensação e propôs uma

SUPER e familiares. Ao final da vivência há uma breve reflexão quanto à relação da

“consciência de clã”, que se norteia por “ordens” arcaicas simples, que ele denominou de

história do participante com a situação de superendividamento e, nesse momento, são

“ordens do amor”, e demonstrou a forma como essa consciência nos enreda inconscien-

apresentadas oportunidades de encaminhamento para psicoterapia para o participan-

temente na repetição do destino de outros membros do grupo familiar.1

te, caso haja demanda.

Grupo de Enfrentamento
Os grupos temáticos de enfrentamento ligadas ao CEJUSC-SUPER são oficinas com

são adaptativas ou desadaptativas para a resolução do Superendividamento. Encontra

duração de 3 horas onde o participante irá aprofundar os conhecimentos relativos

sustentação teórica na psicologia social e teorias de Coping. Estes grupos temáticos

à estratégias de enfrentamento psicossocial para o Superendividamento. Permite a

são frutos de parceria com a coordenação do curso de psicologia do UniCEUB.

identificação das estratégias adotadas pelo participante até então e a análise de quais

INICIATIVAS PSICOSSOCIAIS

NÚMERO DE ENCONTROS

NÚMERO PARTICIPANTES

NÚMERO DE OUVINTES E VOLUNTÁRIOS

Constelação

3

23

30

Grupo de Enfrentamento

2

13

—

[1] Texto adaptado do conceito de Constelações Familiares na Wikipédia em 12/07/2016.
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CONCILIAÇÃO (CEJUSCs e Juizados)
Conciliação processual e pré-processual
gráfico 15 | análise semestral do
desempenho dos CEJUSCs em 2016

gráfico 16 | análise semestral do desempenho
dos Juizados Especiais Cíveis em 2016

35.148
28.922

3.644

30.483

gráfico 17 | nível de satisfação geral conciliação
7,1%

2,6%

24.476

21.073
12.355

PSU

20.718

16.473

14.115

12.039
8.115

5.913

3.688

52,2%

14.469
10.165

3.906

3.792

2015/2

2016/1

muito satisfeito
2015/1

designadas

2015/2

realizadas

2016/1

2015/1

designadas

acordo

realizadas

37,8%

satisfeito

insatisfeito

muito insatisfeito

acordo

*Os dados acima são informados ao NUPEMEC pelos Juizados Especiais Cíveis. Neste semestre, apenas 26 juizados informaram os dados solicitados.

Conciliação processual
UNIDADE

DESIGNADAS

REALIZADAS

REMARCADAS

ACORDO

VALORES HOMOLOGADOS

PESSOAS ATENDIDAS

TAXA DE ACORDO

CEJUSC-AGC

97

77

4

26

R$ 138.936,53

220

35,6%

CEJUSC-BSB

3.560

1.919

260

426

R$ 5.743.912,07

7.017

25,7%

CEJUSC-CEI

4.063

2.008

1

673

R$ 1.128.625,69

6.183

33,5%

CEJUSC-FAM

713

537

33

273

R$ 0,00

1.163

54,2%

CEJUSC-GAM

548

298

20

127

R$ 264.794,09

656

45,7%
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DESIGNADAS

REALIZADAS

REMARCADAS

ACORDO

VALORES HOMOLOGADOS

PESSOAS ATENDIDAS

TAXA DE ACORDO

CEJUSC-GUA

1.417

1.023

56

305

R$ 667.988,25

3.680

31,5%

CEJUSC-JEC-BSB

10.537

6.890

0

1.587

R$ 7.446.686,80

19.286

23,0%

CEJUSC-NUC

105

63

6

13

R$ 22.665,00

126

22,8%

CEJUSC-PAR

1.622

948

147

300

R$ 403.336,07

2.589

37,5%

CEJUSC-PLA

2.054

1.231

110

439

R$ 1.137.354,62

2.045

39,2%

CEJUSC-RFU

269

145

6

41

R$ 131.450,01

393

29,5%

CEJUSC-SAM

106

80

10

13

R$ 157.528,78

166

18,6%

CEJUSC-SAO

98

52

16

0

R$ 239.869,58

163

0,0%

CEJUSC-SOB

2.278

1.529

45

653

R$ 1.192.409,42

4.947

44,0%

CEJUSC-TAG

6.290

3.599

16

874

R$ 2.343.151,99

10.073

24,4%

TOTAL

33.757

20.399

730

5.750

R$ 21.018.708,90

58.707

29,2%

Conciliação pré-processual

UNIDADE

DESIGNADAS

REALIZADAS

REMARCADAS

ACORDO

VALORES HOMOLOGADOS

PESSOAS ATENDIDAS

TAXA DE ACORDO

1.099

129

5

97

R$ 491.432,34

956

78,2%

106

17

1

3

R$ 75.592,00

115

18,8%

CEJUSC-FAM

5

2

0

2

R$ 0,00

4

100,0%

CEJUSC-SUP

181

171

27

61

R$ 1.162.241,75

1.375

42,4%

1.391

319

33

163

R$ 1.729.266,09

2.450

57,0%

CEJUSC-BSB
POSTO-UNICEUB

TOTAL

* Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e de Cidadania possuem data de implementação diversa, além de características distintas no que se referem ao número de: salas, servidores, estagiários e conciliadores e rol de
demandas atendidas.
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NUPEMEC

APRESENTAÇÃO

OUTRAS AÇÕES

CEJUSCs

CONSIDERAÇÕES FINAIS

MEDIAÇÃO
ÁREA

UNIDADE

TIPO DE SESSÃO

ATENDIDAS

ACORDOS

PRÉ-PROCESSUAL

5

3

0

R$ 0,00

18

PROCESSUAL

54

49

12

R$ 2.952.922,00

230

PRÉ-PROCESSUAL

2

2

0

R$ 0,00

4

PROCESSUAL

9

8

3

R$ 49.356,00

14

CONJUNTA

PROCESSUAL

11

11

11

R$ 0,00

22

PRÉ-MEDIAÇÃO

PROCESSUAL

14

14

12

R$ 0,00

14

88

82

38

R$ 3.002.278,00

280

PRÉ-PROCESSUAL

12

12

0

R$ 0,00

12

PRÉ-PROCESSUAL

2

2

0

R$ 0,00

0

PRÉ-PROCESSUAL

50

50

34

R$ 0,00

83

CONJUNTA

63

63

45

R$ 0,00

109

PRÉ-PROCESSUAL

50

50

34

R$ 0,00

83

PROCESSUAL

63

63

45

R$ 0,00

109

PRÉ-PROCESSUAL

21

21

12

R$ 0,00

41

PROCESSUAL

35

35

24

R$ 0,00

55

112

112

69

R$ 0,00

176

161

155

84

R$ 3.002.278,00

408

PRÉ-MEDIAÇÃO

TOTAL
CONJUNTA
CEJUSC-BSB
PRÉ-MEDIAÇÃO
FAMÍLIA

HOMOLOGADOS

REALIZADAS

CEJUSC-BSB

CEJUSC-FAM

PESSOAS

DESIGNADAS

CONJUNTA

CÍVEL

VALORES

TIPO DE DEMANDA

CONJUNTA
CEJUSC-FAM
PRÉ-MEDIAÇÃO
TOTAL

TOTAL
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NUPEMEC

APRESENTAÇÃO

MEDIAÇÃO
CÍVEL

88 sessões designadas
82 sessões realizadas
280 pessoas atendidas

CEJUSCs

MEDIAÇÃO
FAMÍLIA

112 sessões designadas
112 sessões realizadas
176 pessoas atendidas

OUTRAS AÇÕES

TOTAL

CONSIDERAÇÕES FINAIS

161 sessões designadas
155 sessões realizadas
408 pessoas atendidas

PSU: Mediação
gráfico 18 | Nível de satisfação geral mediação
3,8%

53,8%

muito satisfeito

satisfeito

42,3%

insatisfeito
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outras ações
Oficina de pais
A Oficina de Pais é um projeto desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justi-

PSU: Oficinas de pais

ça, conforme Recomendação nº 50/2014, e tem por objetivo promover a reflexão acerca da nova configuração familiar e dos papéis parentais em famílias
separadas, um espaço onde as partes têm a oportunidade de repensar seus
papéis e expor suas expectativas nesse novo contexto.

gráfico 19 | Nível de satisfação com as oficinas de pais
3,5%
28,5%

Os participantes, ex-casais com filhos menores de idade, são convidados pelos
mediadores dos CEJUSCs ou intimados pelos Juízes das Varas de Família a

67,8%

comparecer aos eventos.
Para a realização dos encontros, pais e a mães permaneceram em salas separadas, onde foram abordados os mesmos conteúdos: vídeos, exercícios e discussões grupais com o intuito de prevenir conflitos e oportunizar às partes o
acesso às informações relevantes para o desenvolvimento saudável dos filhos,
bem como reflexões diversas sobre o exercício do papel parental.

muito satisfeito

satisfeito

insatisfeito

muito insatisfeito

gráfico 20 | A oficina de pais ajudou a refletir sobre
o papel como mãe/pai em relação ao conflito familiar
3,4%

6,9%

CEJUSC-FAM
NÚMERO DE

NÚMERO DE

OFICINAS

WPARTICIPANTES

20

57

89,6%

sim
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NUPEMEC

APRESENTAÇÃO

CEJUSCs

OUTRAS AÇÕES

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Projeto Constelar
O Projeto “Constelar e Conciliar” realiza sessões em grupo onde, primeiramente, é ministrada uma mini palestra explicando os princípios e a origem da
técnica, experiências de outros Tribunais onde a constelação está sendo adotada e a forma de condução da dinâmica. A técnica utilizada para demandas
jurídicas é a tradicional, em que são definidos os representantes e a informação é compartilhada com o grupo. A duração da palestra é de 30 minutos e a
dinâmica vivencial, de 1 hora.

»» Dificuldades no âmbito familiar: relacionamento de casal, com os filhos,
irmãos e parentes próximos do círculo familiar;
»» Separações;
»» Doenças diversas, dores crônicas, depressões, compulsões, dependências
químicas e/ou outras;

INICIATIVAS

NÚMERO DE

NÚMERO DE

NÚMERO DE OUVINTES

PSICOSSOCIAIS

ENCONTROS

PARTICIPANTES

E VOLUNTÁRIOS

3

23

30

Constelação

O QUE PODE SER TRABALHADO EM UMA CONSTELAÇÃO?

Atualmente, no TJDFT o Projeto ocorre nas seguintes unidades: CEJUSC-BSB,

»» Carreira, profissões;
»» Dificuldades financeiras;
»» Outros.

CEJUSC-TAG, CEJUSC-SUPER, Vara Cível, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, Quinta Vara Criminal.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ano de 2016 trouxe consigo um grande desafio: colocar em prática o Novo

Estes dados se aproximam dos dados obtidos nos CEJUSCs que só atendem

Código de Processo Civil, especialmente as disposições referentes à aplicação

aos juizados especiais cíveis e demonstram que pelo menos 30% das de-

das ferramentas autocompositivas na fase inicial do processo.

mandas ajuizadas poderiam ter sido evitadas se a cultura da conciliação e da

Trata-se de uma verdadeira mudança de paradigmas. A ritualística processual
civil já não atende aos anseios sociais de soluções céleres e eficazes para
questões problemáticas que se multiplicam dia-a-dia. Ao buscar justiça, as

pacificação social estivesse mais consolidada. Além disso, durante o projeto
foram atendidas 5.075, entre partes e advogados. Foram negociados mais de
R$ 36 milhões.

pessoas envolvidas diretamente no conflito devem ter em mente a possibili-

O incremento do atendimento dos CEJUSCs representa o sucesso da implanta-

dade de dialogar, identificar interesses e construir a melhor solução.

ção da política e a mudança cultural que aos poucos vem sendo implementa-

A retomada do diálogo e o empoderamento das partes envolvidas em um
conflito indicam a retomada da cultura da pacificação social em detrimento
da cultura do litígio e da necessidade de uma decisão adjudicada para indicar
o melhor caminho a ser seguido.
O trabalho desenvolvido pelo NUPEMEC com o apoio de toda a administra-

da, entretanto, muito há que se fazer para que as disposições do Novo Código
de Processo Civil não se tornem letra morta para os operadores do direito.
Luciana Yuki F. Sorrentino
Juíza Assistente da Segunda Vice-Presidência
Coordenadora do NUPEMEC

ção superior do TJDFT, em especial da Segunda Vice-Presidência, é consolidar a política de tratamento adequado de conflitos e torná-la acessível a
toda população do Distrito Federal. A participação em sessões de conciliação e mediação conduzidas por profissionais capacitados é um direito e não
uma faculdade processual.
No projeto piloto desenvolvido no âmbito do CEJUSC/BSB durante o período
de junho de 2015 a marco de 2016, foram designadas 2.731 sessões de conciliação, realizadas 1.204 sessões de conciliação com índice de sucesso de 30%.
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