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Mais cinco iniciativas bem-sucedidas colocadas em prática por tribunais 

brasileiros passam a fazer parte do Portal CNJ de Boas Práticas do Poder 

Judiciário. As ações do eixo temático “Conciliação e Mediação” irão concorrer ao 

Prêmio Conciliar É Legal. Elas foram aprovadas pelo Plenário do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) na terça-feira (10/11), durante a 321ª Sessão 

Ordinária. 

https://boaspraticas.cnj.jus.br/portal
https://boaspraticas.cnj.jus.br/portal
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As boas práticas aprovadas são o “Projeto EMPRECE”, do Tribunal de Justiça 

de Pernambuco (TJPE), o projeto “Famílias, Justiça e Cidadania Plena no Interior 

do Amazonas”, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), o programa “Redes 

de Conciliação”, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o programa 

“Unidos pela Saúde-Conciliação”, do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), e o 

projeto “Venha Conciliar”, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) no 

Rio Grande do Norte. 

Conheça o Portal de Boas Práticas do Poder Judiciário 

Ao todo, foram cadastradas 22 iniciativas para análise no eixo “Conciliação e 

Mediação”. Os cinco projetos aprovados pelo Plenário do CNJ são 

encaminhados ao Comitê Gestor de Conciliação para concorrer ao Prêmio 

Conciliar é Legal na sua 11ª edição. “Este é um grande incentivo para que os 

juízes e tribunais continuem dando atenção e estejam empenhados em 

aprimorar a política nacional de conciliação que o CNJ vem promovendo desde 

2010, com a Resolução 125”, destaca o presidente da Comissão Permanente de 

Solução Adequada de Conflitos do CNJ, conselheiro Henrique Ávila. A comissão 

também conta com a participação dos conselheiros Rubens Canuto e Candice 

Lavocat Galvão Jobim. 

Soluções inovadoras 

Criado pelo CNJ para apoiar o aprimoramento da gestão dos órgãos do 

Judiciário, o Portal de Boas Práticas da Justiça promove e divulga soluções 

inovadoras de magistrados e servidores para o melhor aproveitamento dos 

recursos orçamentários disponíveis e maior satisfação por parte dos usuários 

dos serviços judiciais. Antes da validação pelos conselheiros do CNJ, as 

iniciativas passam por processo de admissibilidade e análise técnica da equipe 

https://boaspraticas.cnj.jus.br/portal
https://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj/organograma/comissoes/comissao-permanente-de-solucao-adequada-de-conflitos/
https://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj/organograma/comissoes/comissao-permanente-de-solucao-adequada-de-conflitos/
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do Departamento de Gestão Estratégica (DGE) do CNJ, que conta com apoio de 

juízes auxiliares da Presidência e outras unidades técnicas, de acordo com o 

tema. 

Para receberem parecer favorável, as iniciativas devem estar em prática há, no 

mínimo, um ano da data do seu cadastramento e seguir critérios como eficiência, 

qualidade, criatividade, exportabilidade, satisfação pelo usuário dos serviços 

jurisdicionais, alcance social e desburocratização. As novas ações aprovadas se 

somam às que já estão divulgadas no portal. 

 

Agência CNJ de Notícias 
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O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou por unanimidade 

alterações em dois atos normativos (Resolução nº 71/2009 e Recomendação nº 

79/2020) que dizem respeito a aplicação da Lei Maria da Penha (Lei 

11.340/2006) pelo Poder Judiciário. Julgadas nesta terça-feira (10/11), durante 

a 321ª sessão plenária do CNJ, as mudanças aprovadas contribuem para a 

aplicação, na Justiça, de parâmetros internacionais de direitos humanos de 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/63
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3514
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3514
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educação obrigatória e efetiva para membros do Judiciário, a fim de capacitá-los 

a prevenir e enfrentar a violência de gênero contra as mulheres, de maneira 

adequada.  

A alteração da Resolução CNJ nº 71/2009 deixa expressa a responsabilidade de 

serem analisadas e concedidas medidas protetivas de urgência durante os 

plantões judiciários. “Nosso interesse é deixar claro e expresso que as medidas 

protetivas previstas na Lei Maria da Penha devem ser apreciadas nos plantões 

judiciários, em razão da urgência e da necessidade de uma resposta efetiva e 

célere a mulher vítima de violência doméstica”, disse a conselheira relatora do 

processo nº 0009158-11.2020.2.00.0000, Maria Cristiana Ziouva. 

“Grande parte dos conflitos familiares ocorrem exatamente nos finais de semana, 

durante o plantão do final de semana. São nesses dias que a mulher mais 

precisa das medidas protetivas. Louvo muitíssimo essa importante proposta. E 

os juízes devem ter uma visão interdisciplinar das questões que estão fora de 

matérias de sua competência”, endossou o presidente do CNJ, ministro Luiz Fux. 

Além da alteração da Recomendação CNJ nº 79/2020, estendendo aos juízes 

plantonistas e aos que atuam em audiências de custódia a capacitação em 

questões de gênero e direitos humanos, a mudança proposta incluiu a 

capacitação nos cursos de formação.  “Essa é uma questão que deve ser 

compreendida por todos os magistrados brasileiros, a alteração da 

Recomendação vai no sentido de que a capacitação deva ser incluída logo no 

ingresso da magistratura”, defendeu Ziouva. 

Ela destacou, ainda, que “os juízes que atuam em plantões, ou audiências de 

custódia, precisam deter esse conhecimento para que possam atuar nesses 

casos”. Anteriormente, o texto da Recomendação nº 79/2020 determinava que a 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/63
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3514
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3514
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capacitação em direitos fundamentais e gênero alcançasse juízes e juízas que 

detinham competência para aplicar a Lei nº 11.340/2006. 

As alterações propostas e aprovadas pelo CNJ vão ao encontro da 

Recomendação Geral nº 35 do Comitê para a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), que prevê a capacitação de 

agentes públicos para que as respostas aos conflitos não se baseiem em 

estereótipos e preconceitos de gênero. A Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção de Belém 

do Pará”), também determina aos Estados Partes que promovam a educação e 

treinamento de todo o pessoal judiciário e policial e demais funcionários 

responsáveis pela aplicação da lei, bem como do pessoal encarregado da 

implementação de políticas de prevenção, punição e erradicação da violência 

contra a mulher. 

Os Tribunais de Justiça têm prazo máximo de 120 dias para se 

adequarem. Ficam dispensados de fazer cursos de capacitação os magistrados 

que comprovarem frequência anterior em aulas sobre os temas relacionados a 

gênero e direitos humanos, que atendam à carga horária e aos conteúdos 

programáticos mínimos fixados pelas escolas de magistratura. 

Regina Bandeira 

Agência CNJ de Notícias 


