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1 FICHA DE ANÁLISE 

 

Analista(s) - Mestranda Cibele Cantini Espindola 

Orientador Professor Doutor Thiago Sampaio 

 

Data de início da análise - Junho de 2016 

 

Data de Conclusão da análise - Julho de 2018 

 

Destinatário(s) do Relatório - Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas – Unipampa 

Campus São Borja, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São 

Borja e demais interessados na implantação do objeto em análise. 

 

O presente relatório de análise foi construído considerando o modelo fornecido por 

Leonardo Secchi no livro Análise de Políticas Públicas: diagnóstico de problemas, 

recomendação de soluções (pg. 159). 

 

1.1 SÍNTESE DO PROBLEMA PÚBLICO  

 

O Poder Judiciário se encontra sobrecarregado devido ao crescimento das demandas. 

Os motivos para isso são: o aumento das injustiças sociais e a maior conscientização do 

cidadão em relação aos seus direitos, o que acaba gerando processos de judicialização das 

questões sociais.  Nas Varas predominam e proliferam ações de consumo, indenizatórias, de 

direito de família, de locação, de questões de vizinhança e outros conflitos que, na maioria das 

vezes, são demandas ajuizadas pela população que mais necessita da resposta imediata do 

Judiciário. Uma solução para este problema que somente tende a aumentar se faz urgente, 

pois a metodologia de trabalho da Justiça não é célere e se mostra insuficiente para garantir o 

direito previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que observa no seu capítulo 

VIII que “Todo homem tem direito a receber, dos tribunais nacionais competentes, remédio 

efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela 

Constituição ou pelas leis”. 

O direito de acesso à Justiça e a garantia da razoável duração do processo são 

reconhecidos nos ordenamentos jurídicos de Estados democráticos sendo inclusive, no Brasil, 

de natureza constitucional. O direito de acesso à Justiça e a duração razoável do processo 

legal são citados e firmados em pactos e convenções dos quais o país é signatário. O grande 
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desafio está, ou estava, em como democratizar este acesso e garantir a efetiva resolução dos 

conflitos diante de um Poder Judiciário com recursos de pessoal e financeiro cada vez 

menores frente à demanda crescente de processos. 

A partir de 29/11/2010 o Conselho Nacional de Justiça inovou com a publicação da 

Resolução nº 125/10. Tal medida estabeleceu a Política Judiciária Nacional de tratamento 

adequado dos conflitos, cuja finalidade é instituir uma política pública de tratamento 

adequado de conflitos no âmbito judiciário. Inclusas nesta política estão a mediação e a 

conciliação judicial, objeto deste relatório e já implantada pelo tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, na Comarca de São Borja/RS. 

A metodologia de trabalho de uma mediação/conciliação judicial difere muito de um 

processo judicial tradicional. No processo e na audiência, o fato é analisado e conduzido por 

um juiz togado. Ele quem “faz e distribui a justiça”, dizendo o direito relacionado à demanda, 

auxiliado pela fala dos advogados e, eventualmente pela fala das partes. Já na 

mediação/conciliação não se faz audiência, a reunião para a discussão da demanda é 

denominada de sessão e pode ser realizada nas dependências do Fórum ou fora dele. 

Mediadores e conciliadores não são juízes, são colaboradores e facilitadores treinados para 

ouvir e encaminhar uma solução para o conflito, que é explicitado pelos envolvidos tendo o 

advogado o papel de colaborador nos aspectos legais que possam surgir.  

 

1.2 ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA E ÁREA 

 

A política pública da mediação e da conciliação é resultado do processo de 

redemocratização do Estado. Com a Constituição Federal de 1988 ficaram assegurados os 

direitos sociais e individuais, políticos e econômicos, assim como o direito de acesso do 

cidadão à Justiça. Isso ampliou o exercício da cidadania, com a criação de vários instrumentos 

de proteção aos direitos como os denominados remédios constitucionais: habeas corpus, 

habeas data, mandado de segurança, etc. Por outro lado, tal medida aumentou as demandas do 

Judiciário. O direito de acesso à Justiça que está previsto no Art. 5˚, XXXV, da Constituição 

Federal, deve ser compreendido não somente como o acesso formal ao Judiciário, mas 

também, como o direito de resolução dos conflitos de interesse. Para tanto, coube a esse a 

responsabilidade de estabelecer políticas públicas capazes de tratar adequadamente os 

conflitos não apenas de maneira heterocompositiva, mas também pela forma autocompositiva, 

como na mediação e na conciliação.  

Assim, devido à necessidade de disseminar e aperfeiçoar práticas que já eram 

utilizadas pelos Tribunais, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), através da Resolução 
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125/2010, estabeleceu a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de 

interesse no âmbito do Poder Judiciário. Tal ação surgiu a partir da observação de resultados 

positivos em alguns projetos piloto nas décadas de 1990 nos mais diversos campos da 

autocomposição: mediação civil, mediação comunitária, mediação penal, conciliação 

previdenciária, conciliação em desapropriações, dentre outras. A Resolução 125/2010, em seu 

artigo 7º indica que os Tribunais de Justiça criem Núcleos Permanentes de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos compostos por magistrados da ativa ou aposentados e 

servidores preferencialmente atuantes na área, com as seguintes atribuições:  

 

[...] I - desenvolver a Política Judiciária de tratamento adequado dos conflitos 

de interesses, estabelecida nesta Resolução;  

II - planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao 

cumprimento da política e suas metas;  

III - atuar na interlocução com outros Tribunais e com os órgãos integrantes 

da rede mencionada nos arts. 5º e 6º;  

IV - instalar Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania que 

concentrarão a realização das sessões de conciliação e mediação que estejam 

a cargo de conciliadores e mediadores, dos órgãos por eles abrangidos;  

V - incentivar ou promover capacitação, treinamento e atualização 

permanente de magistrados, servidores, conciliadores e mediadores nos 

métodos consensuais de solução de conflitos;  

VI - propor ao Tribunal a realização de convênios e parcerias com entes 

públicos e privados para atender aos fins desta Resolução;  

VII - criar e manter cadastro de mediadores e conciliadores, de forma a 

regulamentar o processo de inscrição e de desligamento;  

VIII - regulamentar, se for o caso, a remuneração de conciliadores e 

mediadores, nos termos do art. 169 do Novo Código de Processo Civil 

combinado com o art. 13 da Lei de Mediação. [...] Resolução 125/2010 CNJ 

 

A Resolução estabelece ainda as diretrizes para capacitação, de conciliadores e 

mediadores, regulamentando o funcionamento dos Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSCs), prevendo também o monitoramento e a avaliação dessa 

política. 

Os CEJUSCs são unidades do Poder Judiciário às quais compete, preferencialmente, a 

realização das sessões e audiências de conciliação e de mediação a cargo de conciliadores e 

mediadores, bem como o atendimento e a orientação aqueles que possuam dúvidas e questões 

jurídicas (artigo 8º da Resolução CNJ n. 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça). 

Para seu funcionamento, os CEJUSCs devem contar, em sua estrutura, com um juiz 

coordenador e, eventualmente, com um adjunto, devidamente capacitados, aos quais cabe a 

administração dos três setores e a fiscalização do serviço de conciliadores e mediadores. O 

Centro deve possuir ainda ao menos um servidor com dedicação exclusiva, capacitado em 

métodos consensuais de solução de conflitos, para triagem e encaminhamento adequado de 

casos (artigo 9º da Resolução CNJ n. 125/2010 do CNJ). 
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A Resolução nº 1140/2016 do COMAG – Conselho da Magistratura do RS, 

disponibilizada no Diário da Justiça e publicada e 12/04/2016, cria o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC – na Comarca de São Borja, e estabelece os 

procedimentos e rotinas para o seu funcionamento.  

A Resolução nº 125/2010 do CNJ, a Lei nº 13.140 – Lei da Mediação e o Código de 

Processo Civil determinam a obrigatoriedade da capacitação do mediador e do conciliador 

judicial por meio de cursos realizados pelos tribunais ou por entidades formadoras 

reconhecidas pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 

(ENFSAM). 

Cumprindo tal exigência, o curso de capacitação com 40 horas/aula, em que 

participaram os conciliadores e mediadores da Comarca de São Borja, teve 24 selecionados e 

foi realizado nas dependências do Ministério Público da cidade, ministrado pelas instrutoras 

Liege Agne, Saionara do Amaral Marcolan Dal Piaz e Elisete Krassman, capacitadas pelo 

Conselho Nacional de Justiça como instrutoras judiciais. A equipe foi formada em 

conformidade com as orientações Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 

Conflitos (NUPEMEC), do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, estando apta 

a iniciar os trabalhos de forma qualificada no atendimento ao jurisdicionado. Encerrada a 

parte teórica da formação, iniciaram-se as atividades práticas nas dependências do CEJUSC já 

instalado.   

 O Centro conta hoje com 12 Mediadores/Conciliadores certificados trabalhando 

ativamente nas sessões. Apesar de ter diminuído pela metade o número de profissionais que 

ainda atuam, os trabalhos seguem na Comarca visando o cumprimento do projeto em pauta 

agora sob o comando do atual Juiz Diretor do Fórum Diego Teixeira Delabary. O Centro 

conta também com o trabalho em dedicação exclusiva da servidora judicial Vânia Cristina 

Rodrigues Vitório e da estagiária do curso de Direito Ana Vitória de Souza Dalcin. 

Para se tornar conciliador ou mediador judicial é necessário preencher os requisitos 

exigidos por lei ou por outros atos normativos, inclusive editais e normas internas dos 

respectivos tribunais. Até o momento não houve mais seleção pelo tribunal e os mediadores e 

conciliadores certificados aguardam a liberação do curso de formação em mediação familiar. 

Permite-se a atuação do estudante de ensino superior como conciliador, desde que esteja 

capacitado na forma da Resolução CNJ n. 125/2010, cabendo ao Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) zelar para que os casos 

encaminhados a esses conciliadores sejam compatíveis com suas experiências pessoais e 

profissionais.  Já o mediador deve ser formado em instituição de ensino superior há pelo 

menos dois anos, conforme a mesma Resolução do CNJ. 
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Através do Ato nº 005/2016 do Departamento de Magistrados e Outros Juízes – 

DMOJ/P, o Desembargador Luiz Felipe Silveira Difini, Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul declarou a instalação, no dia 26 de julho, do CEJUSC da 

Comarca de São Borja, de entrância intermediária, com base na Resolução 1140/2016 do 

COMAG. A diretora do Fórum da Comarca responsável pela seleção e pela instalação na 

época foi a Juíza Priscila Palmeiro. 

As mediadoras/conciliadoras já certificadas e aptas a atuar na Comarca de São Borja 

são: Adriana Hartemink Cantini (advogada e funcionária pública), Waleska Belloc Barbosa 

(professora e advogada), Simone Barros de Oliveira (assistente social e funcionária pública), 

Lisiani Guimarães Scalco (advogada), Giliane Pires Andreóla (advogada), Marília Fernandes 

Ledesma (advogada), Tatiele Marchezan Chaves (Bacharela em Direito), Chaiane Pletsch 

Pires (Bacharela em Direito), Daiane da Rocha Escoto (advogada), Cibele Cantini Espindola 

(professora e funcionária pública), Luciana da Mota Pimentel (administradora de empresas), 

Silvane Hahn Ehrhardt (assistente social) e Maria Ohara Vargas Almeida (assistente social). 

Percebe-se que a formação das mediandas em atividade é bastante diversa, o que tende a 

qualificar sobremaneira sua atuação na resolução dos conflitos. 

O processo de implantação de uma nova política pública que se propunha a alterar ou 

modificar conceitos enraizados em uma sociedade é difícil, demanda tempo e se depara com 

situações de negação, tanto por parte dos possíveis beneficiários quanto dos demais atores 

envolvidos. Isso se torna mais visível quando estamos tratando do Poder Judiciário, onde 

encontramos muitos pré-conceitos com relação à mudança de paradigmas.  

No que se refere aos pré-conceitos, as partes envolvidas estão habituadas a esperar que 

um terceiro resolva a demanda, que alguém decida quem tem a razão. Ainda causa estranheza 

que um terceiro, sem a tradicional formação jurídica, possa conduzir a resolução de um 

conflito em um ambiente que antes era somente de disputas e embates. 

 

2  RESUMO EXECUTIVO 

 

Todos nós negociamos alguma coisa a todo o momento e isso pode se dar com 

afabilidade ou aspereza. A negociação pode ser benéfica a todos os envolvidos ou contentar 

somente uma das partes. Enfim, pode haver um ganhador e um perdedor ou ser um jogo de 

soma zero. 

A metodologia de negociação trazida pela mediação de conflitos judiciais é totalmente 

direcionada à resolução pacífica do conflito e objetiva, ao final, a sensação de satisfação com 

o resultado auferido. Como a decisão para a demanda é construída em conjunto pelos próprios 
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envolvidos, na maioria das vezes ambos saem felizes e satisfeitos com o encaminhamento da 

solução, mesmo em casos em que não houve um acordo. 

O conflito entre ideias ou posições é inevitável, e ele pode ser definido como um 

processo em que duas ou mais pessoas divergem em razão de interesses, compreensão de 

fatos ou objetivos individuais. Inicialmente, percebemos o conflito como algo negativo nas 

relações em sociedade ou que proporciona perdas para ao menos um dos envolvidos no litígio. 

A metodologia de uma sessão de resolução de conflitos por meios da autocomposição é útil 

para provar que é possível solucionar demandas de forma conjunta com a colaboração 

imparcial de um terceiro treinado em técnicas específicas, de forma que todos os envolvidos 

saiam satisfeitos com o resultado não retornando com o caso para nova apreciação, até porque 

o acordo encerra a negociação e tem valor de título judicial, porque é encaminhado ao Juiz 

para homologação. 

A autocomposição na resolução do conflito, via de regra, não é estimulada nos cursos 

de Direito. O Bacharelado em Direito prepara para o embate, para o confronto e para que a 

ação seja decidida por um Juiz e que este aponte um ganhador e um perdedor. A nova forma 

de perceber e tratar as demandas judiciais prescinde da presença tanto do Juiz quanto do 

advogado e, se os envolvidos em um processo de mediação e conciliação se sentirem à 

vontade, poderão negociar sem a presença do advogado, já que lhes é oportunizado a fala com 

supervisão de um profissional apto a coordenar o processo. Quem decide a demanda são os 

próprios envolvidos auxiliados e conduzidos à negociação pelo mediador/conciliador que, não 

necessariamente, possui conhecimentos oriundos da academia. Não se busca apontar um 

ganhador e um perdedor. Com o uso de técnicas específicas de comunicação e condução da 

sessão por um terceiro imparcial – mediador/conciliador – objetiva-se que os envolvidos 

busquem de forma conjunta a resolução e que ela não necessariamente seja um acordo, 

podendo ser simplesmente a abertura de diálogo para uma futura negociação.  

A política pública da mediação e conciliação judicial cumpre seu papel inclusivo, 

quando reconhece que o direito a um efetivo acesso à Justiça está consubstanciado como 

fundamental nas Constituições político-jurídicas dos Estados Democráticos. “O direito de 

acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como sendo de importância capital 

entre os novos direitos individuais e sociais, uma vez que a titularidade de direitos é destituída 

de sentido, na ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação.” (CAPPELLETTI, 

1988, p.1). 
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 3  ANÁLISE DO PROBLEMA 

 

A Política Judiciária Nacional prevista na Resolução 125/2010 do CJN está 

estruturada na forma de um tripé: no ápice está o CNJ, com algumas atribuições de caráter 

geral e nacional; abaixo dele estão os Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos (NUPEMECs) de cada Tribunal, responsáveis pelo desenvolvimento da 

Política Pública nos Estados e pela instalação e fiscalização dos Centros Judiciários de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs). 

 Os CEJUSCs são as “células” de funcionamento da Política Pública, onde atuam os 

grandes responsáveis pelo seu sucesso, suas “peças-chave”, que são os conciliadores, e 

mediadores judiciais na solução dos conflitos, bem como os servidores do Judiciário. Aos 

servidores cabe a triagem dos processos que tramitam nas Varas e a seleção e organização dos 

pré-processos (casos levados diretamente ao Centro pelos envolvidos) que podem ser 

resolvidos pelo CEJUSC. Esses servidores também prestam informações e orientações aos 

jurisdicionados para garantia do legítimo direito de acesso à ordem jurídica justa. 

O CEJUSC de São Borja encontra-se instalado no quarto andar do Fórum da Comarca 

de São Borja, ocupando quatro salas, sendo uma para a secretaria do centro, duas para a 

realização das sessões e uma sala de espera, retratadas abaixo. 

 

Corredor do 4ª andar e Sala de espera 

 

Foto: Cibele Cantini 
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Secretaria 

 

Foto: Cibele Cantini 

 

Salas onde se realizam as sessões 

 

Foto: Cibele Cantini 

 

A metodologia de trabalho da secretaria do Centro, que é de responsabilidade de uma 

servidora com dedicação exclusiva auxiliada por uma estagiária de Direito, consiste em 

receber as demandas enviadas pelas Varas, marcar as sessões, encaminhar aos 
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mediandos/conciliandos a carta convite, agendar com os mediadores/conciliadores disponíveis 

as datas das sessões. 

 Realizada a sessão, os documentos pertinentes retornam à secretaria que encaminha 

novamente o processo à Vara de origem, juntamente com o termo da sessão. Também fica a 

cargo da secretaria do Centro o recebimento de pré-processos, demandas que ainda não 

existem de forma processual e que, muitas vezes nem chegam a surgir, sendo dirimidas nas 

sessões pré-processuais. 

A metodologia de trabalho dos mediadores/conciliadores obedece a uma série de 

regras e ritos apreendidos nos cursos de formação. Dentre estes ritos está a preparação da sala 

onde se dará a sessão, a acolhida aos mediandos/conciliandos, a realização da reunião, a 

redação do termo específico de acordo ou prosseguimento do caso e a devolução dos 

processos à secretaria. 

No decorrer das sessões, os mediadores/conciliadores aplicam uma série de 

técnicas/ferramentas para a condução dos trabalhos, sempre considerando os aspectos 

relacionados à cultura da paz e da comunicação não violenta. O método de trabalho dos 

mediadores, além da aplicação das técnicas para se chegar a um entendimento, segue o 

seguinte rito: 

a) Conferir semanalmente a agenda de marcações de sessão; 

b) Se convocado, comparecer ao CEJUSC para realizar a sessão com, no mínimo 30 

minutos de antecedência; 

c) Receber da secretaria do centro a pauta do dia juntamente com os Processos 

específicos; 

d) Organizar a sala onde ocorrerá a sessão; 

e) Verificar se os mediando e respectivos procuradores encontram-se presentes na 

sala de espera e fazer o chamamento individual, sem pregão; 

f) Acomodar todos os mediandos e procuradores na sala e iniciar os ritos da sessão; 

g) Ao término dos trabalhos, juntar ao processo o Termo devidamente assinado e 

encaminhar para a secretaria do Centro e discutir com seus pares aspectos para 

aprimorar o trabalho realizado. 

O Manual de Mediação Judicial do Conselho Nacional de Justiça demonstra o rito a 

ser seguido pelo mediador em cada sessão e indica o que deve ser observado a cada sessão: 

1. Apresente‑se e apresente as partes 

[  ] Anote os nomes das partes e os utilize no decorrer da mediacão 

[  ] Recorde eventuais interações anteriores entre o mediador e as partes 

2. Explique o papel do mediador 
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[  ] Não pode impor uma solução 

[  ] Não é um juiz 

[  ] Imparcial 

[  ] Facilitador 

[  ] Ajuda os participantes a examinar e a expressar metas e interesses 

3. Descreva o processo de mediação 

[  ] Informal (nenhuma regra de produção de prova) 

[  ] Participação das partes bem como dos advogados 

[  ] Oportunidade para as partes falarem 

[  ] Possibilidade de sessão privada (ou sessão individual) 

4. Busque adesão para que seja assegurada a confidencialidade 

[  ] Explique eventuais exceções 

5. Descreva as expectativas do mediador em relação às partes 

[  ] Trabalhar conjuntamente para tentar alcançar uma solução 

[  ] Escutar sem interrupção 

[  ] Explicar suas preocupações 

[  ] Escutar a perspectiva da outra parte 

[  ] Tentar seriamente resolver a questão 

[  ] Revelar informações relevantes as outras partes 

6. Confirme disposição para participar da mediação 

7. Comente sobre o papel dos advogados 

8. Descreva o processo a ser seguido 

[  ] Tempo 

[  ] Logística 

[  ] Regras básicas para condução do processo 

[  ] Partes têm a oportunidade de falar 

[  ] Sessões privadas ou individuais 

[  ] Quem irá falar primeiro 

[  ] Perguntas? 

A importância de seguir o rito é porque nele encontramos os primeiros passos para se 

chegar a uma possível negociação. É também durante o rito que o mediador/conciliador 

pactua aspectos muito importantes para se chegar à solução pacífica da demanda, como por 

exemplo, o devido respeito aos momentos de fala, dentre outros. 

É também na fase de abertura que o mediador afirma sua presença como condutor da 

sessão, com a concordância de todos.  
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Oportunizada a fala aos mediandos/conciliandos o mediador apresenta o resumo de 

tudo o que foi explanado por eles, identificando assim as questões, os interesses e os 

sentimentos comuns a todos. É no momento do resumo que o mediador consegue fazer os 

mediandos perceberem como o outro se sente, como surgiu o conflito e o que fazer para 

solucioná-lo de forma eficaz para ambos. 

Usando este relatório de uma metodologia de análise tanto racionalista quanto 

argumentativa, encontra-se demonstrado abaixo o parecer dos atores responsáveis pela 

condução da política: as mediadoras/conciliadoras certificadas do CEJUSC São Borja. As 

impressões foram colhidas por meio de questionário elaborado considerando o QUIS – 

questões, interesses e sentimentos. 

A população da pesquisa é o grupo de mediadoras/conciliadoras já certificadas. 

 

Gráfico 1 - Como mediadores/conciliadores percebem a atuação dos advogados em relação à 

política. 

 

 

Fonte: Questionário pesquisa realizado com as mediadoras/conciliadoras que atuam na Comarca 

 

A pesquisa aponta que os advogados, em sua maioria, ainda não compreenderam os 

objetivos da política. As respostas apontadas demonstram que mais da metade deles não 

colaboram para o bom andamento da política. Tal fato continua sendo amplamente discutido e 

trabalhado pelas mediadoras/conciliadoras e pelo pessoal da secretaria do centro diariamente, 

com orientações e boa acolhida aos procuradores. 

Além disso já se percebe um novo olhar dos cursos de Direito sobre a 

autocomposição, sendo o tema inclusive trabalhado em cursos específicos em nível de pós 
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graduação, como é o caso do Curso de Especialização em Práticas de Comunicação Não 

Violenta e Cultura de Paz, da Unipampa Campus São Borja. 

 

Gráfico 2 - Como os mediadores/conciliadores percebem a aceitação dos 

mediandos/conciliandos com relação à política 

 

 

Fonte: Questionário pesquisa realizado com as mediadoras/conciliadoras que atuam na Comarca. 

 

No que se refere à aceitação por parte dos mediandos, as mediadoras/conciliadoras 

observam um equilíbrio na aceitação da nova modalidade de resolver conflitos.  

 

Gráfico 3 - Quais das técnicas aprendidas no curso são mais usadas nas sessões. 

 

 

Fonte: Questionário pesquisa realizado com as mediadoras/conciliadoras que atuam na Comarca 
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Percebe-se neste gráfico um uso geral de todas as técnicas apreendidas no treinamento, 

com um maior ênfase ao teste de realidade e a recontextualização. As duas técnicas que 

apresentam percentual de 3% são sessão privada e organização de questões e interesses. 

As técnicas específicas para uma sessão de mediação/conciliação judicial são usadas 

conforme o condutor da sessão perceba a sua necessidade. Em alguns casos o simples silêncio 

por parte do mediador faz com que os envolvidos repensem e reformulem seus pedidos. 

Quanto às mais usadas, o teste de realidade é a técnica utilizada para avaliar se o 

consenso encontrado será efetivamente cumprido. São feitas perguntas para os mediandos a 

fim de operacionalizar a sua decisão ou a sua proposta considerando o contexto da realidade 

de sua vida, ou seja, a proposta será realmente cumprida? Tenho realmente condições de 

resolver desta forma o conflito e me proponho fielmente a isso? 

Já a recontextualização consiste em o mediador retransmitir às partes uma informação 

que foi trazida por elas de uma forma mais clara e precisa, com uma nova perspectiva que 

filtre os aspectos negativos e traga oportunidades de solução. Recontextualizar é fazer a 

releitura do que foi dito pelos envolvidos considerando a comunicação não violenta. 

 

Gráfico 4 – Qual a foi a motivação inicial para você se candidatar ao curso de formação de 

mediadores/conciliadores oferecido pelo TJ/RS 

 

 

 

Interesse e identificação com a temática da política pública foi a resposta da maioria 

dos sujeitos da pesquisa, sendo importante considerar que 36% deles revelou ter feito o curso 

por impulso, sem refletir sobre o tema. 
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4 ANÁLISE DAS SOLUÇÕES 

 

O uso de tabelas e gráficos com informações do andamento da política serve tanto para 

o controle dos processos enviados para a possível resolução, quanto para o aprimoramento do 

trabalho realizado no centro. Estes apontamentos, além de cumprirem com uma das 

exigências do NUPEMEC, são ferramentas comparativas do andamento dos trabalhos no 

CEJUSC. 

  As tabelas apresentadas foram colhidas junto à secretaria do centro e são atualizadas 

diariamente ao término do horário de atendimento. 

A tabela 01 abaixo transcreve a agenda do CEJUSC considerando o período de um ano 

– de junho 2016 a junho 2017 – as sessões agendadas, as sessões efetivamente realizadas, as 

sessões que resultaram entendimento bem como os valores envolvidos nos casos 

solucionados. Mediação e conciliação representam os processos em andamento enviados pelas 

Varas Judiciais Civis ao centro. Nos itens pré-mediação e pré-conciliação estão as demandas 

que não foram judicializadas, considerando o que denominamos de pré-processo. 

Os demoninados pré-processos, quando resolvidos na composição, sequer tramitam 

nas Varas, nascem e morrem no próprio CEJUSC. Tal fato é bastante positivo, já que não 

ocorre o acúmulo de demandas nas Varas representando uma expressiva economia em termos 

financeiros e um efetivo desafogamento do Judiciário, que é um dos principais objetivos da 

política. 

Considerando que os conflitos em muitos casos não representam demandas que 

envolvem valores pecuniários, a anotação referente a isso não será considerada para fins 

comparativos, figurando somente para demonstrar o quanto a resolução das demandas 

também colabora para a circulação de valores na Comarca. 

 

Tabela 1 

 

 Somatório junho 2016 a junho 2017 

 
 

Mediação Pré-mediação Conciliação Pré-conciliação 

Agendadas 42 23 421 426 

Realizadas 14 15 218 109 

Com entend. 2 4 36 84 

Valores 

 R$            

625,00  

 R$               

350,00  

 R$      

558.921,03  

 R$      

221.366,30  
Fonte: Secretaria CEJUSC S.Borja 
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O gráfico 1.1 demonstra a relação existente entre as sessões agendadas e as sessões 

que foram efetivamente realizadas.  

 

Gráfico 1.1 

 

 

Fonte: Secretaria CEJUSC S.Borja 

 

O gráfico 1.2 desenha o comparativo entre as sessões realizadas e as sessões que se 

encerraram com entendimento entre os mediandos/conciliandos envolvidos. 

 

Gráfico 1.2 

 

 

Fonte: Secretaria CEJUSC S.Borja 
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A tabela 02 transcreve a agenda do CEJUSC considerando o ano seguinte ao da tabela 

01– de junho 2017 a junho 2018. Os itens descritos nessa tabela e os comparativos dos 

gráficos oriundos dela são também os mesmos da tabela 01. 

 

Tabela 2 

 

 

 
Somatório julho 2017 a junho 2018 

 
 

Mediação Pré-mediação Conciliação Pré-conciliação 

Agendadas 106 19 425 356 

Realizadas 90 3 193 161 

Com entend. 15 1 38 44 

Valores 

 R$ 

209.148,00                 R$ 412,00               R$ 574.073,88         R$ 15.524,24       

Fonte: Secretaria CEJUSC S.Borja 
    

Gráfico 2.1 

 

 

Fonte: Secretaria CEJUSC S.Borja 
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Gráfico 2.2 

 

 

Fonte: Secretaria CEJUSC S.Borja 

 

5 RECOMENDAÇÕES 

 

Segundo Secchi (2016) a atividade de analisar políticas públicas busca gerar e 

sistematizar as informações relevantes para a tomada de decisão e ainda fornecer subsídios 

para que a política seja mais eficaz buscando, se não resolver, pelo menos minimizar o 

problema público. O papel do analista é, então, o de informar, argumentar e legitimar uma 

ação. 

A função legitimadora objetiva fazer com que os atores envolvidos aceitem e 

principalmente colaborem com o bom andamento do projeto em pauta. 

Analisando de forma mais ampla o que vem a ser uma mediação conseguimos 

observar que, em certo sentido, todos nós somos ou agimos como mediadores em algum 

momento de nossas vidas, na família, no trabalho ou em qualquer outra relação social onde 

estamos inseridos. Assim, mediar/conciliar, num primeiro momento, é intuitivo do ser 

humano. 

É necessário lembrar que a mediação/conciliação judicial obedece a uma série de 

normas, regras e técnicas que objetivam qualificar ou até mesmo retomar as relações sociais 

afetadas por um conflito de interesse. A finalidade primeira não é necessariamente chegar a 

um acordo, a uma composição, mas, sim, a pacificação social. 

As técnicas específicas usadas na mediação/conciliação servem para solucionar 

demandas em qualquer esfera da atividade humana, seja na família, no trabalho, na escola ou 

em sociedade. 
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A atividade de mediação/conciliação obedece ainda a normas e regimentos legais e 

que não podem ser modificados. A análise em pauta não tem como objetivo discutir a 

normativa ou o regramento legal, mas colaborar com o redirecionamento da atividade, caso 

ela não esteja obtendo os resultados desejados. 

No que se refere à análise dos atores responsáveis pelo andamento do projeto na 

Comarca investigada, percebemos que são pessoas que já possuíam fortemente o sentimento 

de coletividade, de compreensão do outro, de empatia e que, agora, treinados com técnicas 

específicas, colocam em prática o conhecimento adquirido aliado ao que já lhes era intuitivo. 

Tal prática acaba colaborando não somente com a política propriamente dita, mas, também, 

com a propagação de uma comunicação não violenta e de uma cultura de paz, tão necessárias 

no momento político e social do mundo pós-moderno. 

Na esfera judicial, os Tribunais passaram a redefinir o papel do Judiciário na 

sociedade. O ambiente do Fórum Judicial começa ser visto como “menos formal/judicial” e 

mais harmonizador. O Poder Judiciário, após a implantação da Política, transformou-se em 

uma casa de justiça, uma clínica das relações sociais, um harmonizador e pacificador da 

sociedade. 

Uma maior aceitação e colaboração por parte dos advogados seria benéfica para a 

continuidade da proposta. Isso pode se dar por meio de bom acolhimento, parcerias com o 

OAB na organização de eventos onde se possa discutir a implantação da política, etc.. 

Uma inserção na mídia, por meio de entrevistas ou de boletins informativos das 

atividades desenvolvidas pelo Centro, também pode ser útil para que a população conheça as 

atividades e os objetivos do CEJUSC. A nova forma de resolver conflitos deve ser mais 

difundida para os futuros usuários do serviço público. 

O comparecimento dos mediandos/conciliandos às sessões é facultativo. A única 

penalidade prevista é a aplicação de multa, sendo essa concedida como um ato discricionário 

do Juiz responsável pelo Centro. A previsão de multa pela falta nas sessões não implica em 

modificar o caráter facultativo da participação, já que, no ato de abertura da sessão, isso é 

perguntado pelas mediadoras/conciliadoras. Então, o que a designação da multa pretende é a 

presença ou a justificativa da falta na sessão, não a continuidade ou colaboração nela, que 

permanece opcional. Com tal penalidade, poderíamos diminuir a grande diferença observada 

entre sessões agendadas e sessões efetivamente realizadas. 

É preciso que as Comarcas tenham mais núcleos instalados e funcionando com um 

número cada vez maior de mediadores e conciliadores certificados. Esperamos também 

encontrar Magistrados que acreditem que a autocomposição seja a principal política pública 

do Judiciário para a solução efetiva de conflitos e a não reincidência. 
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As práticas autocompositivas devem ser incutidas no âmbito educacional desde a 

educação básica, cabendo às instituições criarem planos de aula e/ou exercícios práticos para 

formar cidadãos com um espírito conciliador. Ademais, esperamos que os Cursos de Direito 

incluam nos seus currículos temas ligados à autocomposição e à resolução pacífica de 

conflitos. Como já foi mencionado, a compreensão da política e a participação ativa dos 

advogados nas sessões é o fator primordial para a sua continuidade. 

A mudança da visão dos novos advogados está nas mãos da academia. É ela quem 

elabora os currículos que serão trabalhados nos cursos e coloca estes profissionais no 

mercado. É a academia que faz proliferar novas formas de observar o mundo e a sociedade. 

Os pré-processos esbarram na cultura do litígio e este, como conhecemos, sempre 

existirá. O que se procura é que a discussão litigiosa por meio de processo judicial seja 

somente para os casos em que as técnicas da conciliação e da mediação já foram 

incansavelmente usadas sem obter resultados positivos. 

Observando a pesquisa realizada pela secretaria do Centro, é positivo pensar que já 

caminhamos para uma mudança de paradigma. Para implementar definitivamente esta 

mudança, que é também cultural, é fundamental que o advogado adote postura consensual e 

transmita isso para seus clientes. 

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São Borja 

conta com um corpo de colaboradores de excelência e caminha para se fixar como Comarca 

de referência na solução pacífica de demandas. Para aumentar o número de atendimentos, 

uma segunda edição do curso de mediação/conciliação civil com foco na mediação familiar é 

urgente, considerando as demandas ainda não atendidas no centro. 

A Comarca de São Borja conta com uma Vara da Infância e da Juventude, uma Vara 

Criminal e três Varas Cíveis. Como não contamos com Vara específica de família, os 

processos com esta pauta são distribuídos entre as três Varas Cíveis e acabam chegando ao 

CEJUSC sem considerar este importante aspecto da relação que merece tratamento 

diferenciado e formação específica dos mediadores. 

O tratamento diferenciado, que se faz necessário para a mediação eficaz nos casos que 

envolvem família, somente será efetivado quando a atual equipe for capacitada na mediação 

familiar. Então, o curso de mediação familiar deve ser solicitado ao NUPEMEC o mais breve 

possível. Tal qualificação será muito útil tanto para desafogar a Comarca como para preservar 

e retomar relações familiares, difundindo a cultura de paz entre litigantes com relacionamento 

tão próximo. 

É positivo observar que a Universidade Federal do Pampa inicia o Bacharelado em 

Direito no Campus de São Borja observando e repassando os aspectos positivos da 
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autocomposição para seus discentes. Também no Campus São Borja, o Curso de Pós 

Graduação em Práticas de Comunicação Não Violenta e Cultura da Paz, que está com sua 

primeira turma em processo de formação, colabora muito para a popularização da política 

entre profissionais de todas as áreas.  

O grupo de mediadoras/conciliadoras, considerando a nossa localização fronteiriça, 

também proporciona troca de experiências com os profissionais que atuam na política na 

vizinha cidade de Santo Tomé, na Argentina, tendo, inclusive, realizado seminários de forma 

conjunta com aqueles mediadores/conciliadores. 

Vale salientar também a importância de envolver todos os atores da política no 

incremento das atividades e das recomendações aqui apontadas. 

Pela análise recomendamos a continuidade da política pública com observação ao que 

foi apontado nesse relatório técnico. 
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