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OUTROS EXPEDIENTES

PORTARIA Nº 003/2018 - NUPEMEC

REGULAMENTA PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DA XIII SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO.

A SUPERVISORA DO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS � 
NUPEMEC/TJCE, no exercício de suas atribuições legais e etc.

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça que 
�dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e 
dá outras providências��, bem como o Código de Processo Civil - Lei nº 13105/15, de 16 de março de 2015 e a Lei de Mediação 
� Lei nº 13140/15, de 26 de junho de 2015;

CONSIDERANDO a atribuição do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de 
Justiça do Estado do Ceará em disseminar e consolidar a cultura da pacificação social, estabelecendo políticas públicas de 
tratamento adequado dos conflitos de interesses;

CONSIDERANDO o interesse no incremento do quantitativo de acordos processuais homologados durante o ano de 2018, 
contabilizado pelo indicador nº 20 do Plano Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

RESOLVE:

Art. 1º As unidades que, durante a XIII Semana Nacional de Conciliação de 2018, incrementarem o quantitativo de acordos 
processuais no percentual de 10% (dez por cento) ou superior, em relação à produtividade do ano anterior, serão premiadas 
com certificado em efetividade na conciliação.

§1º: Serão utilizados como parâmetro para a premiação apenas os quantitativos cadastrados no Sistema de Conciliações - 
SCONC durante a mobilização de 2018.s

§2º: O percentual indicado no caput incidirá sobre o resultado individual obtido por unidade durante a  XII Semana Nacional 
de Conciliação, realizada em 2017 e cadastrados no SCONC.

§3º: Somente a categoria de �acordos realizados� será agraciada com a premiação.

§4º: Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania � CEJSUC poderão aderir à premiação, na qualidade de 
unidade autônoma, desde que tenham participado da mobilização no ano anterior, podendo neste caso, excepcionalmente, ser 
utilizado resultado de acordos realizados encaminhados diretamente ao NUPEMEC/TJCE.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Fortaleza (CE), 10 de setembro de 2018.

DESEMBARGADORA TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES
SUPERVISORA DO NUPEMEC/TJCE

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

ATOS, RESOLUÇÕES E OUTROS EXPEDIENTES

PORTARIA Nº 47/2018

Recomendações relativas à Semana da Conciliação, de 5 a 9 de novembro de 2018.

O DESEMBARGADOR FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO, CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas 
atribuições legais etc.

CONSIDERANDO o Movimento Nacional pela Conciliação encetado pelo Conselho Nacional de Justiça, que teve como 
marco inicial o Dia Nacional da Conciliação, ocorrido no dia 08 de dezembro de 2006, quando o Judiciário Cearense obteve 
destaque nacional;

CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 125/2010, do CNJ, que instituiu a Política Judiciária Nacional de tratamento 
adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO as recentes recomendações do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que os Tribunais de 
Justiça dos Estados adotassem medidas para realização de estudos e ações tendentes a dar continuidade ao movimento pela 
conciliação;


