
SEI/TJPI - 0728266 - Ofício http;//sei.tjpi.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_impri...

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE T  GRAU - 
CEJUSC2GRA
Pça Des. Edgard Nogueira s/n - Bairro Cabral - Centro Cívico - CEP 64000-830 
Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Ofício N° 15616/2018 - PJPI/TJPI/CEJUSC2GRA 

À sua Excelência,

Dr. FRANCISCO LUCAS COSTA VELOSO

DD. Presidente da OAB/PI

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Teresina, 06 de novembro de 2018.

Sr. Presidente da OAB/PI,

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, a fim de conferir efetividade as 
recomendações da Resolução n“ 125 do CNJ que implementou a política judiciária de 
tratamento adequado aos métodos de solução consensual de conflitos, foi criado uma unidade 
do Centro Judiciário de Solução de Conflitos -  CEJUSC para atuação exclusiva na segunda 
instância do Poder Judiciário deste Estado.

O CEJUSC de 2” grau, coordenado pelo Desembargador José Ribamar Oliveira, 
contará com a mesma composição, organização e estrutura estabelecida aos demais CEJUSC de 
primeiro grau. Foram criadas unidades no PJE, SEI e Conciliare, bem como disponibilizado 
espaço físico apropriado, secretaria e 02 (duas) salas de mediação e conciliação nas dependências 
do Fórum Cível e Criminal “Desembargador Joaquim de Sousa Neto”, andar térreo (antiga sala da 
Justiça Itinerante).

Vale frisar, que, o objetivo da implementação da política judiciária de tratamento 
adequado aos métodos de solução consensual de conflitos é oferecer ao cidadão prestação 
jurisdicional, através de um serviço ágil, desburocratizado e em cooperação com os demais setores 
do Tribunal de Justiça.

Ressalto, por oportuno, que as matérias submetidas à Mediação e Conciliação por 
este Centro Judiciário são as que tratam de questões cíveis, de família, consumidor em geral, 
dissolução de sociedades empresárias e etc, ou seja, matérias que envolvam direitos disponíveis.

Para agendamento das audiências de Mediação e Conciliação no CEJUSC/2grau 
deve ser adotado o procedimento do fluxograma, que ora segue em anexo (0726044):

- Relator, partes e advogados, interessados no procedimento, podem solicitar 
a designação de audiência de Mediação e Conciliação;

- Os gabinetes dos Desembargadores deverão encaminhar via processo SEI
ou através do correio eletrônico (cejusc2grau@ tjpi.jus.br) lista com  a num eração dos 
processos que se submeterão à mediação, devendo os autos aguardarem em gabinete ou na 
SESCAR/Cível;
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- No caso de partes, advogados, basta simples petição com registro da 
intenção em coneiliar, endereçada aos autos, via SEI ou envio de mensagem eletrônica 
(cejusc2grau@tjpi.jus.br), bem como através do link do CEJUSC ( http://www.tjpi.jus.br 
/portaltjpi/formulario-de-agendamento-das-sessoes-judiciarias/), disponível no site deste Tribunal 
para solicitação de sessão de mediação e conciliação por parte dos interessados, mediante 
preenchimento de formulário com dados pessoais e processuais, que serão direcionados a 
caixa de email do CEJUSC/2°Grau para inclusão na pauta de Audiências;

- A Secretaria agendará as sessões de mediação e conciliação para no máximo 
30 (trinta) dias, e fará imediato contato telefônico com os advogados sobre a data da sessão, 
certificando o fato nos autos; caso a solicitação de sessão ocorra por email, será dado retorno 
via email com a data da respectiva sessão e informará o relator;

- A Sessão de Mediação ou Conciliação será marcada pelo CEJUSC/2Grau 
no Sistema Conciliare que gera um procedimento com numeração própria, com a qual a 
sessão de mediação é realizada. Não haverá necessidade, portanto, de envio dos autos físicos 
para este setor.

- Após audiência, obtida à conciliação, será lavrado o respectivo termo, 
assinado pelas partes, pelos advogados e pelo mediador ou conciliador, inserido no sistema Pje 
ou e-TJPI, submetido à apreciação do Ministério Público, se for o caso, e, após, encaminhado 
para homologação pelo Desembargador Relator.

- Em caso de sessão prejudicada (por ausência de uma das partes) ou 
infrutífera (sem celebração de acordo), o termo de audiência será inserido no sistema Pje ou 
e-TJPI e a Secretaria devolverá o procedimento ao Desembargador Relator, para dar 
seguimento ao feito.

Convém observar que o CEJUSC de 2°  grau, designará audiências itinerantes em 
comarcas de todo o Estado do Piauí, com objetivo de facilitar o deslocamento das partes ao local da 
audiência.

O Centro Judiciário do 2° grau trabalhará junto aos gabinetes dos Relatores, no 
sentido de promover pautas temáticas e mutirões de audiência de mediação e conciliação nos 
processos de demandas repetitivas ou que tenham entendimento consolidado, intercambiando 
acordos com “grandes demandantes”.

Diante do exposto, venho, por meio deste instrumento formal, comunicar a Ordem 
dos Advogados do Brasil, para ciência de toda classe de Advogados que iniciamos os trabalhos do 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos -  CEJUSC/2° Grau, e solicitar a indicação dos processos 
que tramitam em segunda instância, passíveis de Mediação e Conciliação.

Atenciosamente,

Desembargador José Ribamar Oliveira 
Coordenador CEJUSC/2Grau

sei!
assinatura
elelr&nka

â Documento assinado eletronicamente por José Ribamar Oliveira, Desembargador(a), em 
06/11/2018, às 17:20, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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