
Ficha de inscrição: 
 
Dados pessoais 
 
Nome do autor(es) da prática: GILDA SIGMARINGA SEIXAS 
 
Cargo/curso universitário: Desembargadora Federal Coordenadora do Sistema de Conciliação do 
TRF1. 
 
Órgão: TRF1 
 
Cidade/UF: Brasília 
 
Síntese da prática: Realização de palestras e troca de experiências, em ambiente virtual (transmito 
pelo YouTube), com temas afetos a Conciliação/Mediação de Conflitos, visando o aperfeiçoamento 
das atividades, aprofundamento e ampliação da reflexão sobre temas fundamentais para Política 
Judiciária Nacional de tratamento adequando dos conflitos. 
 
Título: QUINTA DO CONCILIADOR 
 
Categoria: Boas práticas dos magistrados na Justiça Federal 
 
Descrição:  

A prática desenvolvida pelo Sistema de Conciliação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sob a 
Coordenação da Desembargadora Federal Gilda Sigmaringa Seixas, visa oferecer, a cada dois meses, 
a todas as pessoas envolvidas com a Conciliação/Mediação do TRF1 – especialmente aos 
conciliadores/facilitador de diálogo, servidores e profissionais afetos – palestras e trocas de 
experiências, em ambiente virtual (transmitido pelo YouTube), com temas que geram o 
aperfeiçoamento das atividades, aprofundamento e ampliação da reflexão sobre temas fundamentais 
para Política Judiciária Nacional de tratamento adequando dos conflitos. Buscou-se, com o 
desenvolvimento da referida prática,  a excelência das práticas dos métodos consensuais, bem como 
a valorização e reconhecimento das competências dos conciliadores que atuam no âmbito da 
conciliação/mediação dos tribunais brasileiros. O formato virtual foi pensado exatamente para 
atender às necessidades da rede dos envolvidos no sistema de conciliação e mediação e, que em 
razão da pandemia, não puderam mais se reunir presencialmente para trocas de experiências, tão 
importantes para o desenvolvimento e amadurecimento das modalidades de resolução consensual 
de conflitos.  Tivemos dois eventos, com os seguintes temas: Conciliação: ética do cuidado e suas 
potencialidades, com a palestrante Professora Dra. Célia Passos (22 de abril, das 14 às 16 horas, com 
mais de 1000 visualizações pelo youtube e presença teams) e Conciliação: aspectos práticos da 
Resolução 125/2010 do CNJ, com a palestrante Juíza Federal Ana Carolina Dias Lima Fernandes (10 
de junho, das 14 às 16 horas). 


