
Edição nº 002/2022 de 30 de abril de 2022

BOLETIM INFORMATIVO

Fique por dentro do que acontece na conciliação na 2ª região.
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RESULTADO CONSOLIDADO DO 
CENTRO 100% DIGITAL E DEMAIS 
CENTROS DE CONCILIAÇÃO DA 2ª 
REGIÃO EM 2021

Após mais um ano de intenso trabalho e de 
manutenção do regime de conciliações vir-
tuais, os resultados no ano de 2021 foram 
consolidados:

CONCILIAÇÃO DA 2ª REGIÃO 
HOMOLOGA ACORDO 
GARANTINDO ECONOMIA DE 
MAIS DE R$ 5 BILHÕES AO 
ERÁRIO
O Centro de Conciliação 100% Digital 
(C100%) da Justiça Federal da 2ª Região 
e o CESOL-RJ homologaram acordos que 
garantirá economia de mais de R$ 5 bilhões 
aos cofres públicos. O resultado da tratativa 
põe fim a ações judiciais ajuizadas contra a 
União há 31 anos, por entidades hoje 
representadas pela Associação Brasileira 
das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp). Em 1991, 
instituições administradoras de 88 fundos 
de pensão questionaram judicialmente os 
critérios de atualização monetária de 
títulos do governo federal, que haviam 
adquirido compulsoriamente em 1987. Os 
papéis criados pelo Decreto-Lei nº 2.288, de 
23 de julho de 1986, haviam sido emitidos 
para o financiamento do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento, criado para gerar 
recursos para o custeio de investimentos 
de capital na iniciativa privada. Sem o ajuste 
firmado entre a Advocacia Geral da União 
(AGU) e a Abrapp, o governo teria uma 
dívida judicial de R$ 14 bilhões, 
estabelecidos em sentenças proferidas em 
37 processos. Com a homologação do acor-
do,  porém,  os  fundos  de  pensão  receberão 

R$ 8,8 bilhões por meio de precatórios, a 
serem pagos em parcelas a partir de 2023, 
nos termos das Emendas Constitucionais 
nº 113 e 114/2021.                                 
Foram 1 acordo no C100% Digital e 36 
acordos no CESOL-RJ.

CURSO DE FORMAÇÃO  DE  CON- 
CILIADORES JUDICIAIS –  
T01/2022
O Núcleo Permanente de Métodos Consen-
suais de Solução de Conflitos da 2ª Região 
- NPSC2, por meio da Escola de Mediação da 
2ª Região, deu início ao ano letivo de 2022 
com o curso de formação de Conciliadores 
Judiciais – Turma 01.
Nessa turma estão inscritos 42 alunos.  No 
último  dia  6   de abril, aconteceu a Aula 
Inaugural, de forma síncrona, na plataforma 
Zoom, para apresentação das tutoras e uma 
familiarização com o ambiente virtual de 
aprendizagem, disponibilizado na platafor-
ma Moodle. Essa aula pode ser assistida em 
https://youtu.be/EtT1HB6dXoE .
No último dia 19, foi realizada a segunda 
aula síncrona, onde foram abordados os 
temas da unidade I do curso: Noções Preli-
minares e Políticas Públicas em Resolução 
Apropriada de Disputas – RAD.
Essa turma será finalizada no dia 27 de maio, 
cumprindo uma carga horária de 54 horas.

https://youtu.be/EtT1HB6dXoE 
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Produção:
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Conflitos da 2ª Região 

Desembargador Federal Ferreira Neves
Juíza Federal Convocada em Auxílio
Aline Alves de Melo Miranda Araújo
Juíza Federal Convocada em Auxílio

Cristiane Conde Chmatalik
Danielle Cruz Freire de Carvalho

Alexandre Marques Corrêa
Aline Silva Cunha

Lucas de Sequeira Batista Levenhagen
Patrícia Leal El-Amir Bittencourt

Rachel Salette de Oliveira Cavalcante
Rosângela de Araújo Fernandes

Voner Miranda Martins
Yasmim de Oliveira Macedo

(estagiária)

Projeto gráfico:
Coordenadoria de Produção Gráfica

e Visual - COPGRA

CURSO DE FORMAÇÃO DE ME-
DIADORES JUDICIAIS – T01/2022 
– INSCRIÇÕES ABERTAS!

A Escola de Mediação da 2ª Região realizará 
de 31 de maio a 08 de julho o segundo cur-
so teórico de 2022, para formação de Me-
diadores Judiciais. O primeiro curso está em 
andamento, sendo para formação de Con-
ciliadores Judiciais. De acordo com o Edital 
nº TRF2-EDP-2022/00011, de 11 de abril de 
2022, assinado pela juíza federal auxiliar do 

NPSC2 Dra. Aline Alves de Melo Miranda 
Araujo, a capacitação oferecerá 40 vagas, 
tendo como público-alvo os servidores da 2ª 
Região e demais interessados que queiram 
atuar como Mediadores Judiciais.
A parte teórica do curso é composta de EAD 
na plataforma Moodle e seis videoaulas sín-
cronas através do sistema Zoom, totalizando 
40 horas. As aulas síncronas serão realizadas 
nos dias 31/05, 10/06, 17/06, 24/06, 01/07 
e 08/07, todas às 17 horas.
Considerar-se-á aprovado nesta etapa o alu-
no que realizar todas as atividades avaliati-
vas e obtiver, no mínimo, 70 pontos na nota 
final; atingir 100% de frequência no curso; 

e apresentar, ao final, registro reflexivo, que 
será proposto na Unidade 5.
Já a parte prática do curso corresponde ao 
Estágio Supervisionado, com duração míni-
ma de 60 horas, mediante a realização de 
audiências reais, e deverá ser concluída no 
prazo de até um ano, contado a partir da 
finalização da parte teórica com aprovei-
tamento. O NPSC2 e os demais Centros de 
Conciliação da 2ª Região oportunizarão suas 
pautas de audiência aos Conciliadores em 
formação!
O processo seletivo observará a ordem cro-
nológica de realização de inscrição pelo can-
didato e para confirmação da inscrição todos 
os documentos deverão ser encaminhados, 
em formato PDF, ao e-mail escolademe-
diacao@trf2.jus.br até o dia 20 de maio de 
2022, impreterivelmente. 
No ato da inscrição, o candidato deverá ter 
mais de 21 anos; apresentar diploma de 
graduação em curso de ensino superior re-
conhecido pelo Ministério da Educação con-
cluído há pelo menos dois anos. Além disso, 
deve estar no gozo dos direitos políticos; 
comprovar o cumprimento das obrigações 
eleitorais; apresentar certidões dos distri-
buidores cíveis e criminais do seu domicílio; 
apresentar carteira de identidade; CPF; e 
comprovante de endereço.
Clique para ler, na íntegra, o Edital Nº TRF-
2-EDP-2022/00011.

https://www10.trf2.jus.br/portal/wp-content/uploads/sites/28/2022/04/edital-escola-de-mediacao-2022.pdf
https://www10.trf2.jus.br/portal/wp-content/uploads/sites/28/2022/04/edital-escola-de-mediacao-2022.pdf



