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APRESENTAÇÃO 
 

 

O presente relatório tem por objetivo demonstrar as ações tomadas pelo Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMC e seus Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC no biênio 2019-2021. 

É importante salientar que no ano 2020, em razão da pandemia do novo vírus SARS-COV2, 

o planejamento não pôde ser devidamente executado, tendo em vista as determinações 

superiores de isolamento social para evitar a propagação do vírus e da doença COVID-19. 

Entretanto, o NUPEMEC, em conjunto com a alta gestão do TJPA, procurou alterativas de 

garantir a continuidade da prestação do serviço, dentro dos limites estabelecidos pelos 

órgãos de saúde e Conselho Nacional de Justiça. 



 

  

 

 

 

4 

CENTROS JUDICIÁRIOS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS 
 

Instalação de Novos CEJUSCs 

Foram instalados no ano de 2019 e 2020, três novos CEJUSCs, fruto de convênios firmados 

entre o TJPA e instituições de ensino superior e órgãos governamentais. 

7º CEJUSC da Capital, inaugurado em 05 de agosto de 2019, está localizado no Núcleo de 

Prática Jurídica da Universidade Federal do Pará. Possui 2 salas de conciliação e 6 guichês 

de atendimento. 

1º CEJUSC de Marabá, inaugurado em 22 de agosto de 2019, está localizado no Núcleo 

de Prática Jurídica da Faculdade dos Carajás e sua estrutura conta com 2 salas de 

conciliação. 

1º CEJUSC de Marituba, inaugurado em 06 de dezembro de 2019, está localizado no prédio 

da SEDETER, pertencente à Prefeitura de Marituba e possui 3 salas de conciliação.  

1º CEJUSC de Abaetetuba, inaugurado em 01 de dezembro de 2020, está localizado dentro 

do complexo da Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia – FAM, possui 3 salas 

de conciliação e 1 espaço restaurativo. A cerimônia de instalação foi realizada de maneira 

virtual, com transmissão no Portal do TJ, em razão da pandemia da COVID-19. 

   

7º CEJUSC da Capital    1º CEJUSC de Marabá 
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1º CEJUSC da Marituba    1º CEJUSC de Abaetetuba 

 

CEJUSC Virtual 

Diante das diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 313 de 

2020 e do TJPA, através das Portarias Conjuntas nº 04 e 05 de 2020 foi necessário propor 

uma solução de continuidade para os serviços prestados pelos CEJUSCs. 

Neste sentido, foi elaborado o projeto CEJUSC Virtual, com reuniões virtuais com os 

servidores, magistrados coordenadores, mediadores e conciliadores, a fim de traçar o fluxo 

de trabalho, bem como de comportamento diante desta nova abordagem de realização de 

audiências. 

A equipe do NUPEMEC 

realizou diversas audiências 

simuladas com os CEJUSCs 

e elaborou em conjunto com 

a Coordenadoria dos 

Juizados Especiais a 

Portaria Conjunta nº 12 de 

2020, que institucionalizou 

esta nova modalidade de 

audiências. 

O NUPEMEC publicou um 

formulário de solicitação de 

agendamento no Portal do 

TJPA, direcionado ao 

público em geral, que diariamente é enviado aos CEJUSCs para marcação de audiências 

de conciliação ou mediação virtuais. 
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Em maio de 2020 os CEJUSCs iniciaram o agendamento virtual e findaram o ano com 

aproximadamente 556 

acordos realizados no 

âmbito virtual, no montante 

de R$ 676.915,00. 

Apesar da suspensão do 

atendimento presencial, foi 

possível realizar o 

atendimento de 1678 

pessoas pelos CEJUSCs, 

de forma virtual.  

 

Estatísticas de 

Atendimento dos 

CEJUSCs 

A Estatística de atuação dos 

CEJUSCs, que 

apresentaram queda em 

razão da suspensão do 

atendimento presencial 

pelas Portarias Conjuntas nº 

4 e 5 – TJPA e posterior 

elevação devido a retomada 

gradual (Portaria Conjunta 

nº 15/2020). 

 

Instalação do PJe 

Em parceria com a Secretaria de 

Informática, todos os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania passaram a 
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utilizar o sistema PJe para registro das demandas pré-processuais e movimentação 

processual. 
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PAUTAS CONCENTRADAS 

FEBRABAN 

Pauta concentrada para conciliação de 

aproximadamente 277 processos sobre 

expurgos inflacionários realizada no mês de maio 

de 2019. 

Os acordos firmados representatam o montante 

de R$1.010.362,64. 

 

Banco do Brasil 

Realizado nos dias 7 e 8 de novembro, como parte 

da programação da Semana Nacional de 

Conciliação. O mutirão de conciliação de  processos 

sobre expurgos inflacionários  relacionados aos 

poupadores  do Banco do Brasil. 

COSANPA 

O mutirão aconteceu em 13/09/2019 nas 

dependências da COSANPA e contou com a 

participação dos conciliadores formados pelo 

TJPA. Foram pautados 36 demandas pré-

processuais, obtendo a resolutividade em 21 

deles. 

 

Cyrela 

• Foram pautados 30 processos em que 

figuraram como parte a construtora Cyrela, 

logrando êxito na composição em 7 deles. 

Os acordos somaram o valor total de 

R$467.448,24. O mutirão aconteceu em 

04/10/2019, em parceria com o 2º CEJUSC 

da Capital.grafia e alteração de texto. 
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ESAMAZ 

• Em 17 de outubro de 2019 foi realizado o mutirão que teve por objetivo de solucionar 

93 ações de cobrança relativas às mensalidades em atraso da faculdade ESAMAZ, 

sendo que 09 processos foram devidamente solucionados. 

 

Procuradoria 

• O mutirão que objetivou a solução de ações envolvendo cobrança de FGTS em 

demandas contra o Estado do Pará. Aconteceu nos dias 01 e 02 de agosto, sob a 

Coordenação do 2º CEJUSC da Capital. Foram pautados 200 processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shopping Metrópole 

• Pauta concentrada ocorrida em 28/09/2019, sob a coordenação do  1º CEJUSC de 

Ananindeua, cujo o objetivo foi a solução de 25 ações envolvendo cobrança de 

aluguéis em atraso por parte de seus lojistas. 
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Jornadas de Conciliação 

• O 5º CEJUSC da Capital, em parceria com a Coordenadoria dos Juizados Especiais, 

realizada jornadas de conciliação para atendimento das demandas provenientes dos 

Juizados Especiais do Estado do Pará. 

• A parceria promoveu em 2019 a realização de jornadas de conciliação na Comarca 

de Bragança e em 2020 nas Comarcas de Cametá e Oriximiná. 

CEJUSC Varas de Família 

• Foram realizados 12 mutirões envolvendo processos pertencentes às varas de 

família da capital, com média de 80 audiências pautadas em cada mutirão e 80% de 

resolutibilidade. 

• Destaque também para os mutirões pré-processuais realizados em parcerias com as 

Faculdades ESAMAZ, UNIFAMAZ, UNAMA e FIBRA.  
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COMISSÃO SISTÊMICA 
 

Mutirão Sistêmico 

• A Comissão Sistêmica do TJPA é formada por Juízes 

do TJPA, Promotores de Justiça e Defensores 

Públicos. 

• Destaca-se a atuação regular da Comissão Sistêmica 

do TJPA, que acontece na sede da Defensoria 

Pública.  

• Durante a Semana Estadual de Conciliação, nos dias 

13 e 14 de junho de 2019, o mutirão sistêmico para 

atendimento de 70 casais, em parceria com a 

Defensoria Pública do Estado do Pará. 

• Inicialmente foi realizada uma palestra sistêmica para 

os casais presentes no evento. Em seguida, cada 

casal foi atendido pelos servidores da Defensoria 

Pública. 

• Mutirão sistêmico realizado durante a Semana 

Nacional de Conciliação, que ocorreu nos dias 07 e 08 

de novembro de 2019 para atendimento de 

aproximadamente 100 casais. 

• Em 2019 e 2020 foram homologadas 

aproximadamente 521 demandas oriundas da 

parceria da Comissão Sistêmica com a Defensoria 

Pública. 

• Foram digitalizados 447 demandas pré-processuais 

homologadas nos mutirões sistêmicos realizados no 

período de 2017 e 2018. 

• Em 2020, foi realizado mutirão na Comunidade de 

Curuarú, localizada no Distrito de Mosqueiro, sob a coordenação da OAB-PA, em 

parceria com diversos órgãos estatais, contando também com a colaboração do 

NUPEMEC. 



 

  

 

 

 

12 

-- 



 

  

 

 

 

13 

PROGRAMA DE CONCILIAÇÃO DO 2º 

GRAU 
 

Regulamentada pela Portaria nº 5626-GP, o programa de conciliação e mediação dos 

processos de 2º Grau teve como objetivo submeter ações em grau de recurso à conciliação. 

Aderiram ao programa, os Excelentíssimo Desembargadores Luis Gonzaga da Costa Neto, 

Luzia Nadja Guimarães do Nascimento, Célia Regina de Lima Pinheiro, Ezilda Pastana 

Mutran, Maria do Céo Maciel Coutinho e Maria Filomena de Almeida Buarque. 

Iniciado em 23/04/2019, foram pautados 954 processos para audiências de conciliação. 

Em 2020, foram 

submetidos ao programa 

de conciliação e 

mediação, 65 processos 

que foram atendidos por 

meio de audiências do 

CEJUSC Virtual. 

  
  

  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

14 

Conciliações Presenciais 

Todos os processos submetidos ao programa, cuja a comarca de origem pertence à Região 

Metropolitana de Belém, foram pautados para sessões presenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conciliações por Videoconferência 

Os processos submetidos ao programa, cuja comarca 

de origem pertence ao interior do Estado do Pará, 

foram pautados para sessões com o uso da 

tecnologia de videoconferência. 

Os conciliadores permaneciam na capital, enquanto 

as partes estavam localizadas nos respectivos fóruns.  
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JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Cursos de Formação 

Formação Inicial em Justiça Restaurativa 

A CJR, em parceria com a Escola Judicial do Pará, promoveu quatro turmas do Curso 

“Formação Inicial em Justiça Restaurativa”, com a participação de 111 pessoas, na 

modalidade de ensino à distância, no ano de 2019. A capacitação proporcionou formação 

inicial em Justiça Restaurativa aos magistrados e servidores de diversas comarcas do 

Estado do Pará. 

 

Curso de Formação de Facilitadores de Processos Circulares – 

violência doméstica 

• Em 2019, a Comissão de Justiça Restaurativa 

em parceria com a Escola Judicial, capacitou 

15 facilitadores de práticas restaurativas, com 

carga horária 100 h/a, com módulos teórico e 

prático-supervisionado. 

 

 

 

Cerimônia de Certificação dos Facilitadores de Processos Circulares  

• No ano de 2019, foi realizado curso de formação 

para 17 novos facilitadores em práticas 

restaurativas, com carga horária de 100 h/a, cuja 

certificação ocorreu no dia 04/10/2019 na presença 

dos Presidente, Vice-Presidente e 

Desembargadores deste egrégio Tribunal de Justiça 

e Coordenadoras do NUPEMEC e da Justiça 

Restaurativa.  
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PARCERIAS FIRMADAS 
 

O NUPEMEC firmou diversas e importantes parcerias no ano de 2019 com diferentes 

instituições públicas e privadas, que viabilizaram a realização de pautas concentradas de 

conciliação, bem como a instalação de Centros Judiciário de Solução de Conflitos. 

As parcerias importaram em uma economia para o Poder Judiciário  

Consumidor.Gov.Br 

• Plataforma digital de conciliação que permite a 

interlocução direta entre o consumidor e o fornecedor do 

produto ou serviço, por meio do uso da internet, trazendo 

celeridade e eficácia à solução do conflito, restaurando 

assim a confiança do cliente e a credibilidade da empresa. 

• O Acordo de Cooperação Técnica entre o TJPA e a 

Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON, 

vinculada ao Ministério da Justiça, foi assinado em junho 

de 2019 e desde então, já foram registrados na plataforma aproximadamente 1300 

reclamações provenientes do Estado do Pará, com prazo médio de solução, inferior 

a 7 dias. 

• Em 2020, aproximadamente 6.095 reclamações foram solucionadas com o uso da 

plataforma digital.  

 

Universidade Federal do Pará 

• O TJPA firmou convênio com a UFPA para instalação do 7º CEJUSC da Capital, 

ocorrida em agosto de 2019. O NUPEMEC promoveu, em setembro, a formação dos 

novos mediadores que atuarão na UFPA. 
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Faculdade dos Carajás 

• O TJPA firmou convênio com a Faculdade dos 

Carajás para instalação do 1º CEJUSC de 

Marabá, ocorrida em agosto de 2019.  

• O NUPEMEC também promoveu no Fórum de 

Marabá, a formação dos novos mediadores que 

atuarão neste CEJUSC. 

 

 

 

 

OAB-Santarém 

• O NUPEMEC está em tratativas 

com a OAB-Santarém para a 

assintura de um termo de 

cooperação técnica entre a OAB e 

o CEJUSC já instalado 

 

 

 

Prefeitura de Marituba 

• O TJPA firmou convênio com a 

Prefeitura de Marituba para instalação 

do 1º CEJUSC de Marituba, ocorrida 

em 06 de dezembro de 2019. A unidade 

funciona no mesmo prédio da 

Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento e Trabalho, onde 

também existe outros órgãos públicos 

instalados 
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Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia – FAM 

• Convênio firmado entre o TJPA e Faculdade 

FAM para instalação do 1º CEJUSC de 

Abaetetuba. A instalação fez parte da 

programação da Semana Nacional de 

Conciliação 2020, e ocorreu no dia 01 de 

dezembro em cerimônia virtual com a presença 

do Des. Leonardo Tavares, Presidente do 

TJPA, Desa. Dahil Paraense de Souza, 

Coordenadora do NUPEMEC, Dr. Adriano 

Farias Fernandes, Coordenador do 1º CEJUSC 

de Abaetetuba e representantes da Faculdade FAM.  

 

 

PROCON 

• Criação de termo de Cooperação Técnica firmado entre o TJPA, por meio do 1º 

CEJUSC de Marabá e o PROCON Municipal de Marabá para recebimento e 

homologação de acordos pré-processuais. 

• Criação de termo de Cooperação Técnica firmado entre o TJPA, por meio do 5º 

CEJUSC da Capital e o PROCON Estadual de Belém para recebimento e 

homologação de acordos pré-processuais. 

. 
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SEMANAS DA CONCILIAÇÃO 
Anualmente são realizados dois eventos. No1º semestre realizamos a Semana Estadual 

de Conciliação, e no 2º semestre a Semana Nacional de Conciliação. 

A programação estende-se a todas as unidades judiciárias do Estado do Pará. 

Semana Estadual de Conciliação 2019 

• Ocorrida no período de 10 a 14 junho de 2019, foram 

agendadas 6.989 audiências em 131 unidades judiciárias do 

Estado do Pará. O evento mobilizou 123 magistrados, 209 

conciliadores, 79 colaboradores e 316 servidores 

• A abertura oficial da Semana Estadual de Conciliação 

aconteceu em 10/06/2019 e contou com as palestras "A 

Importância das Constelações Sistêmicas no Poder Judiciário"  

proferida pelo Desembargador Walter Paro, do TRT8 e a 

servidora e membro da Comissão Sistêmica TJPA, Geysa 

Ruffino. 

• O tradicional Casamento Comunitário, foi palco 

do encerramento da Semana Estadual de 

Conciliação, em que 47 casais formalizaram a 

união perante 3 juízas de paz. 

• O NUPEMEC em parceria com a Direção do 

Fórum da Capital, arrecadou, durante a 

Semana Estadual, cestas básicas que foram 

doadas a uma instituição de caridade de 

Belém. 

 

Semana Estadual de Conciliação 2020 

Em 2020 a Semana Estadual de Conciliação aconteceu conjuntamente com a Semana 

Nacional de Conciliação em razão da pandemia da COVID-19. 
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Semana Nacional de Conciliação 2019 

• A abertura da Semana Nacional de 

Conciliação, instituída pela Portaria nº 

4069/2019 – GP, aconteceu em 01/11/2019 e 

contou com a excelente palestra sobre 

Direito Sistêmico proferida pelo Dr. Yulli 

Roter Maia, Juíz de Direito do Tribunal de 

Justiça do Estado de Alagoas.  

• Como parte da programação da Semana 

Nacional de Conciliação, foi realizado 

também o minicurso “Introdução à Aplicação de Métodos Sistêmicos no Tratamento 

de Conflitos”, com carga horária de 8h, também ministrado pelo magistrado 

convidado, Dr. Yulli Roter Maia. O minicurso foi dirigido aos Coordenadores de 

CEJUSCs, juízes e auxiliares de audiência das varas de família da RMB, OAB, 

promotores de família, defensores públicos e comissões sistêmicas. 

• O tradicional Casamento 

Comunitário, foi palco do 

encerramento da Semana 

Nacional de Conciliação, a 

ocorrer em 09/11/2019, onde 

80 casais formalizaram a união 

perante 3 juízas de paz. 

• A Semana Nacional de 

Conciliação ocorreu no período 

de 4 a 8 de novembro de 2019, 

em todas as unidades 

judiciárias do Estado do Pará. 

 

 

Semana Nacional de Conciliação 2020 

• Em 2020, a Semana Nacional de Conciliação ocorreu no período de 30/11 à 

04/12/2020, com a particitação de 67 comarcas e agendamento de audiências para 

aproximadamente 2.300 processos, ocorridas de forma presencial e virtual. 

• Como parte da programação, foi instalado o 1º CEJUSC de Abaetetuba, em parceria 

com a Faculdade de educação e Tecnologia da Amazônia – FAM. A unidade judiciária 

récem instalada  encontra-se  atualmente sob a Coordenação do Dra. Célia Gadotti. 
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CURSO DE FORMAÇÃO 
 

O NUPEMEC, em parceria com a Escola Judicial do Estado do Pará Dr. Elder Lisboa, 

promoveu 13 cursos de formação de mediadores e 2 cursos de formação de conciliadores 

em 2019.  

As turmas de conciliação formaram 60 conciliadores para atuação no Programa de 

conciliação de 2º Grau. 

Os cursos de mediação tiveram como foco, formar mediadores para atuação nos CEJUSCs 

da Capital, Ananindeua, Santarém, Paragominas, Parauapebas, Marabá e Marituba, com 

aproximadamente 260 novos mediadores em 2019, que iniciaram o estágio supervisionado 

de 60h. 

Como inovação, o NUPEMEC adotou o procedimento de inscrição virtual para todos os  

processos seletivos realizados visando à capacitação de novos mediadores judiciais. 

Em razão da pandemia do novo SARS-COV2, em 2020 foram realizados apenas 2 cursos 

de formação na modalidade presencial, sendo 1 exclusivamente para conciliadores e 1 para 

mediadores.  

Atualmente, o NUPEMEC conta com 484 mediadores judiciais e 90 conciliadores, todos 

com atuação de caráter voluntário e distribuídos nos 14 CEJUSCs da Capital e Interior e no 

Programa de Conciliação  de Mediação do 2º Grau. 
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AÇÕES TECNOLÓGICAS 
No biênio 2019/2021 o NUPEMEC adotou diretrizes tecnológicas para melhoria da gestão 

dos serviços internos. 

Implantação do Sistema PJE nos CEJUSCs e Comissão Sistêmica 

• Em 2019, a Secretaria de Informática desenvolveu um fluxo no sistema PJe para 

atender as rotinas de demandas pré-processuais para os CEJUSCs e Comissão 

Sistêmica,  bem como alteração no fluxo de processos de 2º Grau para 

encaminhamento ao Programa de Conciliação e Mediação de Processos de 2º Grau. 

Inscrição On-line 

Atendendo ao planejamento estrátégico da Presidência – biênio 2019/2020, NUPEMEC 

solicitou à Secretaria de Informática o desenvolvimento de uma solução denominada de 

CAPJUS, para inscrição dos candidatos ao curso de formação de mediadores e 

conciliadores judiciais, que foi entregue em abril de 2019. 

A partir desta entrega, todas as inscrições dos processos seletivos abertos para os cursos 

de mediação e conciliação são on-line, que além de facilitar a gestão da informação, 

propiscia economia de gastos e ajuda na preservação do meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Formulário CEJUSC Virtual 

• Em razão da pandemia do SARS-COV2, o NUPEMEC desenvolveu e publicou no 

Portal do NUPEMEC e na página principal do Portal TJPA, um formulário eletrônico 

de solicitação de agendamento de audiências de mediação judicial. 

Após seu preenchimento pelo solicitante, o formulário é encaminhado digitalmente a um 

dos CEJUSCs para registro no sistema PJe e agendamento de audiência virtual. 

O formulário pode ser acessado por meio do endereço eletrônico 

http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/Servicos-Ofertados/561293-cejusc-

virtual.xhtml . 

http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/Servicos-Ofertados/561293-cejusc-virtual.xhtml
http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/Servicos-Ofertados/561293-cejusc-virtual.xhtml
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Sistema GEMEC 

• Em 2019, a Secretaria de 

Informática com apoio do 

NUPEMEC vem 

desenvolvendo um 

sistema de gestão e 

controle de mediadores e 

conciliadores judiciais; e 

facilitadores de 

processos circulares. 

• O sistema permitirá a 

tramitação de 

solicitações entre o 

NUPEMEC e os CEJUSCs, bem como o controle da frequência e de agendamento 

de audiências dos mediadores e conciliadores certificados e em formação, permitindo 

assim a gestão da formação dos alunos e acompanhamento do voluntariado. 

• O sistema também fará o gerenciamento do cadastro de mediadores e conciliadores 

judiciais, atendendo assim a Resolução do CNJ que determinou aos Tjs que 

disponibilizassem publicamente o cadastro desses profissionais 

• Em 2020, foram entregues os módulos de cadastramento de usuários, perfis, 

unidades e mediadores, assim como a consulta pública para escola de mediadores 

para atuação em processos ou em varas. 
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• No final de 2020 foi publicada 

a Resolução 358/2020 – CNJ 

que determina a adoção de 

sistema que viabilize a 

realização de audiências 

virtuais integrado, e para 

atender a esta demanda, o 

NUPEMEC já realizou reunião 

com a SECINFO para 

ampliação do escopo do 

sistema. 

Sistema ConciliaJud 

• Sistema disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, 

que tem por objetivo consolidar nacionalmente todas as 

informações de curso de formação, cadastro de mediadores 

e conciliadores judiciais, instrutores, tutores e expositores. 

• As informações do TJPA foram alimentados no ConciliaJud 

pelo NUPEMEC e totalizam 29 turmas de formação de mediadores e conciliadores 

judiciais, 602 mediadores/conciliadores, bem como deferidos 146 inscrições no 

Cadastro Nacional de Mediadores 

 

Audiências Virtuais 

• Em razão da pandemia do SARS-COV2, o 

NUPEMEC elaborou o projeto “CEJUSC 

Virtual”, que viabilizou a realização de 

audiências virtuais de mediação e conciliação 

no âmbitos dos CEJUSCs. O serviço encontra-

se operando normalmente desde 2020 e é 

mais uma ferramenta à disposição da 

sociedade para acessar à justiça. 
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Digitalização do Acervo Administrativo 

• Neste biênio, o NUPEMEC digitalizou todo 

o seu acervo administrativo físico que se 

encontrava arquivado no setor, com o 

objetivo de melhorar a gestão documental 

e o espaço físico do setor, propiciando 

ainda a economia de gastos e a 

preservação do meio ambiente.  

• A digitalização foi realizada pelos próprios 

servidores do NUPEMEC. 
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