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Assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o Superior 

Tribunal de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça 

(20/10/2020 – 14h) 

 

“A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os 

céus. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa 

terra dará o seu fruto.” (Salmos 85:11-12).  

 

Saudações. 

 

É com grande satisfação que o Superior Tribunal de Justiça firma com 

o Conselho Nacional de Justiça o presente Termo de Cooperação Técnica, pois, 

por meio desse acordo, temos a oportunidade de promover o intercâmbio de 

conhecimento, dados, informações e experiências entre as Ouvidorias do STJ e 

CNJ. 

Esse acordo torna possível a realização e o desenvolvimento de um 

conjunto de ações educacionais com vistas ao desenvolvimento e ao 

aperfeiçoamento dos servidores das Ouvidorias Judiciais. Além disso, o acordo 

permitirá uma eventual integração dos sistemas de informação das Ouvidorias, 

facilitando o fluxo das manifestações entre as duas instituições.  

O presente acordo representa a formalização de uma antiga parceria. 

A Ouvidoria do STJ esteve junto à Ouvidoria do CNJ para a realização do projeto 

“Ouvidorias de Justiça: agentes potencializadores da Mediação e da Conciliação”, 

que se propõe a aproveitar esse canal de comunicação, estabelecido com quem 

apresenta demandas às Ouvidorias Judiciais, para estimular e promover a 

resolução consensual de conflitos. Agora, com o presente acordo, as duas 

unidades vêm somar seus esforços, sobretudo porque vinham realizando 

atividades muito próximas. 

Cabe destacar, Presidente Ministro Luiz Fux, que nossas gestões 

devem sempre promover ações em defesa da cidadania, e esta é uma delas. 
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Quando estive nesta casa, como Corregedor Nacional de Justiça, trabalhamos 

incessantemente para um Poder Judiciário mais transparente e eficiente. Assim, o 

presente Termo de Cooperação é mais um passo para a integração das ouvidorias 

a contribuir para que as informações fluam de maneira mais rápida, dinâmica e 

uniforme, e a fortalecer a atuação não apenas das signatárias deste acordo, mas 

toda a sociedade. 

Que Deus nos ilumine!  

De mãos dadas: magistratura e cidadania. 

Muito obrigado! 

 

MINISTRO HUMBERTO MARTINS 

 

 


