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RESUMO 

 

 

Esta obra tem como tema central a abordagem da política nacional de conciliação 

implementada pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como a sua adoção pelo TJRS. Em 

razão da mudança comportamental da sociedade nas últimas décadas, decorrente de vários 

fatores, entre eles: a evolução do Estado liberal para o Estado democrático de direito, a 

constitucionalização dos direitos fundamentais e o acesso à justiça, entre outros, ocorreu o 

aumento da demanda judicial, gerando problemas na prestação jurisdicional, como 

morosidade do sistema e difícil acesso ao Poder Judiciário. Assim, no auge da crise do Poder 

Judiciário, através da emenda constitucional nº 45, foi criado o Conselho Nacional de Justiça, 

com o objetivo de tornar a prestação jurisdicional, de forma moral, eficiente e efetiva. O 

Conselho Nacional de Justiça, como integrante do Poder Judiciário, visando, através de uma 

política pública nacional, a maximizar a prestação jurisdicional e oferecer uma justiça mais 

célere e justa, através da resolução número 125, determinou a implantação da política 

Nacional da Conciliação. Desse modo, o Poder Judiciário, utilizando os métodos alternativos 

de solução de conflitos, a conciliação e a mediação, espera oferecer uma jurisdição mais 

rápida, contribuir para a pacificação social e diminuir o número de ações judiciais, com a 

implementação da política Nacional da Conciliação. O Tribunal de Justiça gaúcho, visando a 

cumprir as determinações da Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça, instalou no 

Estado do Rio Grande do Sul quatro centrais de conciliação e mediação, entre elas a Central 

Judicial de Conciliação e Mediação da comarca de Pelotas.  Os resultados apresentados por 

esse órgão demonstram que as conciliações, embora não apresentem um número expressivo, 

têm se revelado um mecanismo célere e eficaz, na busca da resolução de conflitos e 

pacificação social.  

 

Palavras-chave: política pública, política Nacional da Conciliação, celeridade, pacificação 

social, Centros de Conciliação e Mediação do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 This work is focused on the approach of the national reconciliation policy 

implemented by the National Justice Council, as well as its adoption by the TJRS. Because of 

the society behavioral change in recent decades due to several factors, including: the 

evolution of the liberal State to the democratic law rule the fundamental rights 

constitutionalization and the justice access, among others, there was an increase in the 

lawsuit, generating problems such as delays in the adjudication system and difficult access to 

the Court. So at the height of the judiciary crises through the constitutional amendment 

number 45, created the National Justice Council, in order to make the adjudication of a moral, 

efficient and effective. The National Justice Council, as a member of the Judiciary, seeking, 

through a national public politics, to maximize the adjudication and offer a faster and fair 

justice, through the resolution number 125, established the policy implementation of National 

Reconciliation. Thus, the Judiciary, using alternative methods of dispute resolution, 

conciliation and mediation, the jurisdiction hopes to offer a faster, contribution to the social 

peace and reduce the number of lawsuits, with the implementation of the National 

Reconciliation politics. The Rio Grande do Sul‟s Court, in order to comply with the 

provisions of the Resolution number 125 from the National Justice Council, installed in this 

State, four conciliation and mediation central,including the Central Judicial Conciliation and 

Mediation region of Pelotas. The results showed that the reconciliations, while not showing a 

significant number, have revealed a fast and effective mechanism in the conflict pursuit 

resolution and social pacification. 

 

 

Keywords: public politics, National Conciliation politics, speed, social pacification, the State 

of Rio Grande do Sul‟s Conciliation and Mediation Centres. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O fim colimado no presente estudo sedimenta-se em abordar a implementação 

da política nacional de conciliação pelo Conselho Nacional de Justiça, como agente 

político, e a consequente adoção dessa política pública pelo Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul.  

O aumento da demanda, nas últimas décadas, perante o Poder Judiciário acabou 

gerando problemas na prestação jurisdicional. Maria Auxiliadora Castro e Camargo 

(2004, p. 367)
1
 leciona que as principais insatisfações com o Poder judiciário são: a) 

dificuldade de acesso ao Judiciário de pessoas que não conseguem ingressar com ações 

judiciais; b) morosidade na condução e conclusão na prestação jurisdicional; c) 

divergências nas decisões, causando insegurança jurídica; e d) desvio de verbas e 

corrupção em todas as esferas do Poder Judiciário. 

Como uma das causas do aumento da demanda judicial observa-se a evolução do 

Estado liberal para o Estado democrático de direito, com a constitucionalização dos 

direitos fundamentais e do acesso à justiça. 

Com o crescimento do acervo de processos judiciais e a conseqüente ineficiência 

do Poder Judiciário, resultou a crise desse Poder perante a sociedade. Assim, através da 

Emenda Constitucional n° 45, de 30 de dezembro de 2004 (DOU de 31/12/04) foi 

criado o Conselho Nacional de Justiça. 

A fim de maximizar a prestação jurisdicional e de oferecer uma justiça mais 

célere e justa, o Poder Judiciário, implementador de políticas públicas na sua área de 

atuação, através de seu órgão interno, o Conselho Nacional de Justiça, levou a prática 

por meio de providências concretas à Política Nacional de Conciliação. 

O tema proposto no presente estudo oferece ampla esfera de abordagem no que 

diz respeito à atuação do Poder Judiciário, através das políticas públicas, perante a 

sociedade brasileira, motivo pelo qual a pesquisa voltou-se, inicialmente, ao 

enfrentamento da implementação da Política Nacional de Conciliação pelo Tribunal de 

Justiça RS e à análise dos resultados apresentados pela Central Judicial de Conciliação e 

Mediação da comarca de Pelotas.  

                                                           
1
 CAMARGO, Maria Auxiliadora Castro e. Reforma do judiciário. Tribunal constitucional e conselho 

nacional e justiça: Controles externos ou internos? Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 

164, p. 367-381, out./dez. 2004. 
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O Conselho Nacional de Justiça como órgão integrante do Poder Judiciário, 

conforme o disposto no art. 103, B, da Constituição Federal, no Título IV, capítulo III – 

Do Poder Judiciário da Constituição Federal, é responsável pelo controle administrativo 

e financeiro e tem constitucionalmente as suas atribuições previstas no § 4º do seu art. 

103, B, da Constituição Federal.  

Assim, o Conselho Nacional de Justiça trata-se verdadeiramente de um órgão 

que vem desempenhando diversas funções para melhor desenvolver o sistema judiciário 

como um todo e dar resposta aos novos papéis que o Poder Judiciário está sendo 

requisitado a desempenhar, em razão da expansão da judicialização das relações sociais 

e da política.  

Esse estudo tem como objeto principal depurar reflexões sobre o novo papel do 

Poder Judiciário, como agente político, no Estado Democrático de Direito criando e 

implementando políticas públicas, visando à concretização dos direitos fundamentais 

estampados na Constituição Federal de 1988, como, por exemplo, o do acesso à justiça. 

No constitucionalismo moderno, entende-se que o direito dos cidadãos de acesso 

à justiça engloba não só o ingresso das ações judiciais perante o Poder Judiciário, mas 

também uma justiça célere e justa.  

No modelo constitucional atual, o Poder Judiciário, através do Conselho 

Nacional de Justiça, lança como política pública de acesso à ordem jurídica justa a 

Política Nacional de Conciliação, visando a fomentar a prática de soluções alternativas 

pacíficas de conflitos. 

O trabalho em foco é interdisciplinar e requer uma abordagem epistemológica. A 

hipótese pressupõe a análise teórica do papel do Poder Judiciário, através do Conselho 

Nacional de Justiça, como agente criador e implementador de políticas públicas, 

instituindo novas formas de resolução de conflitos, que será abordado sob o aspecto do 

direito e da política. 

Esse protótipo de estudo reúne argumentos jurídicos, filosóficos, constitucionais 

e também da ciência política. Nesse sentido, articula-se com a linha de pesquisa 

Relações entre Justiça, Política e Sociedade. 

Para o desenvolvimento da argumentação serão abordados aspectos sobre o 

aumento da demanda perante o Poder Judiciário, criação do Conselho Nacional de 

Justiça, conceito de políticas públicas e, por fim, complementado pelo estudo do 

impacto da adoção da política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos 
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de interesses pelo Tribunal de Justiça do RS, implementada pelo Conselho Nacional de 

Justiça.     

A pesquisa tem por objetivo saber, por meio do referencial teórico adotado, se a 

Política Nacional de Conciliação criada pelo Conselho Nacional de Justiça é uma 

política pública que está sendo devidamente desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do 

RS e qual a repercussão da utilização dessa prática. Como premissa, o Conselho 

Nacional de Justiça, constitucionalmente integrante do Poder Judiciário, é aceito como 

possível agente ativo para criar e implementar políticas públicas relacionados a sua área 

de atuação. 

O estudo voltar-se-á para a análise da pesquisa documental a partir de 

documentos, sobretudo do Conselho Nacional de Justiça, do Tribunal de Justiça do RS, 

de textos de opinião da mídia e, acessoriamente, para a análise exploratória da 

bibliografia jurídica, administrativa e constitucional. 

A pesquisa bibliográfica exploratória tem como instrumento a utilização da 

revisão da literatura para a construção de novas ideias. Portanto, a revisão da literatura 

servirá como fonte para a identificação e caracterização de termos, conceitos e ideias 

que responderão ao que foi formulado na problematização. 

Já a pesquisa documental tem como fontes os documentos que não receberam 

nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens de jornais, revistas, 

gravações, entre outras matérias de divulgação. 

Os benefícios decorrentes da implementação da Política Nacional de Conciliação 

pelo Poder Judiciário, como agente político, coordenada pelo Conselho Nacional de 

Justiça, atua como justificativa da investigação proposta no presente estudo. 

O trabalho será desenvolvido em três capítulos. Assim, no primeiro capítulo 

pretende-se analisar os fatores que contribuíram para o aumento das demandas judiciais 

com a consequente crise do Poder Judiciário, que desencadeou a criação do Conselho 

Nacional de Justiça. Ainda, será feita uma abordagem da possibilidade do Poder 

Judiciário implementar políticas públicas nas suas áreas de competência. Nesse capítulo 

também será conceituado o que é política pública e serão apresentadas algumas políticas 

públicas instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça.  

No capítulo seguinte, reserva-se para abordar o tema relativo à Política 

Judiciária de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses, política pública criada e 

implementada pelo Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido, serão abordados todos 
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os aspectos da Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça, que é norma 

instituidora da respectiva política, como: direito de acesso à ordem jurídica justa, 

instrumentos de pacificação social, capacitação dos conciliadores e mediadores e 

redução do número de processos judiciais.  

Por fim, o terceiro capítulo se volta especificamente para a análise da 

implementação da Política Judiciária de Tratamento Adequado dos Conflitos de 

Interesses no RS pelo Tribunal de Justiça gaúcho, com exame das normativas da 

Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça RS, que instituíram essa política 

no referido órgão. Ainda, serão avaliados os dados estatísticos da Central de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Pelotas.   
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1 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

 

 

1.1 DO CRESCIMENTO DA DEMANDA PERANTE O PODER JUDICIÁRIO  

 

 

A atual Carta Magna, a par de simbolizar a transição de um regime autoritário 

para a consagração do Estado Democrático de Direito, previu em seu texto normas de 

diversos ramos das ciências jurídicas. De sorte que, ao conferir constitucionalidade a 

princípios inerentes ao Estado Democrático de Direito, criou um programa salutar a ser 

seguido pelos agentes públicos, dando margem para que, em havendo omissão, a 

sociedade, através da via judicial, busque-os. Esse fenômeno denominou-se 

judicialização dos direitos sociais. 

Boaventura de Souza Santos
2
 exemplifica: 

 

As pessoas que têm consciência dos seus direitos, ao verem colocados em 

causa as políticas sociais ou de desenvolvimento do Estado, recorrem aos 

tribunais para as protegerem ou exigirem a sua efetiva execução. Como me 

referiu um magistrado deste país, uma boa parte do seu trabalho é dar 

medicamentos. As pessoas vão a tribunal exatamente para poderem ter acesso 

a medicamentos que de outra maneira não teriam. Essa informação é 

facilmente corroborada em qualquer breve análise que se faça dos noticiários 

jurídicos no Brasil onde, cada vez mais, são publicitadas vitórias de cidadãos 

que, através do Poder Judiciário, obtêm o acesso a tratamentos especializados 

e a exames médicos gratuitos. Temos, assim, o sistema judicial a substituir-se 

ao sistema da administração pública, que deveria ter realizado 

espontaneamente essa prestação social. 

 

A circunstância referida também colaborou, em grande parte, para o aumento 

significativo da demanda judicial, já que a inação na execução de políticas públicas 

efetivas pelo Administrador impõe ao Poder Judiciário respostas imediatas à sociedade 

moderna para exigir do Estado-inerte a promoção de ações e execuções de políticas que 

visem ao implemento dos direitos fundamentais ao cidadão. 

Na visão de Felipe de Melo Fonte
3
: 

 

                                                           
2 SANTOS, Boaventura de Souza. Para um revolução democrática da Justiça. 2 ed. São Paulo: Cortez, 

2008, p. 19. 

3 FONTE, Felipe de Melo. A legitimidade do Poder Judiciário para o controle de políticas públicas. 

Revista Brasileira de Direito Público, Belo Horizonte, v. 6, n. 20, 2008, p. 93. 
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Mais importante, todavia, foi a generosidade do constituinte originário na 

criação do rol de direitos individuais e sociais. A Constituição de 1988 

dedicou um sem-número de dispositivos a eles, bem como um título 

específico para a ordem social. E isto gerou uma séria contradição, na medida 

em que séculos de negligência estatal criaram um enorme contingente de 

marginalizados, que exigem cada vez mais políticas e serviços públicos, ao 

passo que os administradores não são capazes de dar efetividade ao texto 

constitucional e fazer frente a essa demanda por direitos. Em pouco tempo, o 

descompasso entre o papel e a realidade desaguou nas mesas dos tribunais do 

país. Nestas demandas, figuram, de um lado, a cidadania, exigindo a 

efetividade do Direito Constitucional e suas promessas de presente e futuro 

melhores, e, de outro, o Estado-administração, incapaz de prover serviços de 

qualidade mínima para a grande massa populacional.  

 

Percebe-se, diante de tal contexto, que os tribunais têm, não apenas a faculdade, 

mas o dever de desenvolver e evoluir o texto constitucional em função das exigências 

do presente.   

Fazendo uma retrospectiva, Tércio Sampaio Ferraz Junior
4
 lembra que o 

objetivo do Estado liberal era o de neutralizar o Poder Judiciário frente aos demais 

poderes. Mas, no Estado Democrático de Direito, o Judiciário, como forma de 

expressão do poder estatal, deve estar alinhado com as finalidades do próprio Estado, 

não se podendo falar numa neutralização de sua atividade. Ao contrário, o Poder 

Judiciário encontra-se constitucionalmente vinculado à política estatal. 

No ponto, é importante a observação de Maria Tereza Aina Sadek
5
 ao afirmar 

que, com o advento da Constituição Federal de 1988, ao Poder Judiciário foi conferido 

o status de Poder de Estado, com capacidade para agir politicamente, interferindo nas 

políticas públicas e nos atos administrativos dos demais poderes. 

 Mas não foi só o fenômeno da judicialização dos direitos fundamentais que 

colaboram para o crescimento das demandas perante o poder Judiciário nas últimas 

cinco décadas. Vários outros fatores, que serão apenas citados a título exemplificativo 

também contribuíram para a sobrecarga dos tribunais de todo o país.  

Maria Tereza Sadek 
6
 cita como causas do aumento da demanda a transformação 

da sociedade agrária e rural para industrial e urbana, o aumento do nível de renda, 

escolaridade e longevidade dos cidadãos.   

                                                           
4 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. O Judiciário frente à divisão dos poderes: um princípio em 

decadência. Revista USP, São Paulo, 21/14, 1994. 

5 SADEK, Maria Tereza Aina. Poder Judiciário: perspectivas de reforma. Opinião Pública, Campinas, v. 

10, n. 1, maio 2004, p. 2. 
6
 SADEK, 2004, p. 6-8. 
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Já, Watanabe
7
 elenca a economia de massa, através do ajuizamento de processos 

repetitivos, como um dos fatores que provocam a sobrecarga de serviço no Judiciário.  

Não obstante o crescimento constante da demanda perante o Poder Judiciário, 

não houve o aumento de contratação de mão de obra que acompanhasse tal crescimento 

e tampouco de recursos materiais. Assim, em pouco tempo, o Poder Judiciário passou a 

ser reconhecido pela sua morosidade e baixo desempenho.  

O fato acima comentado resta comprovado através da análise do relatório anual 

de 2011 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No site oficial do TJRS 

(http://www.tjrs.jus.br/site/administracao/prestacao_de_contas/relatorio_anual/2011/RA_2011_

TJRGS/pdf/Relatorio_2011_09_Relatorios_Estatisticos.pdf) constam alguns relatórios 

estatísticos do desempenho do Tribunal nos últimos dez anos de sua atuação. Vejamos a 

tabela dos números da atividade jurisdicional do 1º grau de 2002 a 2011: 

  

Ano N. de 

Magistrados 

N. de 

Varas 

Processos 

Iniciados 

Evolução 

% 

Processos 

Terminados 

Evolução 

% 

Processos 

em 

Tramitação 

Média 

Iniciados 

por Vara 

Média 

tramitação 

por Vara 

2002 606 473 920.754 23,70 678.929 10,02 1.442.236 1.947 3.049 

2003 594 483 1088.087 18,17 741.608 9,23 1.702.382 2.253 3.525 

2004 582 495 915.051 -15,90 685.676 -7,54 1.931.757 1.849 3.903 

2005 644 498 997.641 9,03 737.066 7,49 2.192.332 2.003 4.402 

2006 640 500 1.218.743 22,16 1.023.787 38,90 2.387.288 2.437 4.775 

2007 684 513 1.472.538 20,82 1.300.471 27,03 2.559.355 2.870 4.989 

2008 651 527 1.519.910 3,22 1.354.089 4,12 2.725.176 2.884 5.171 

2009 651 537 1.547.024 1,78 1.275.649 -5,79 2.996.551 2.881 5.558 

2010 689 552 1.511.034 -2,33 1.334.256 4,59 3.173.329 2.737 5.749 

2011 687 554 1.575.823 4,29 1.474.560 10,52 3.274.592 2.844 5.911 

 

Figura - Quadro ilustrativo da atividade jurisdicional do 1º grau de 2002 a 2011 

Fontes: Sistemas SAV e APJ – SERAJ/CGJ; Sistema Themis – Departamento de Informática-TJ. 

Notas: 1 – Não incluem Juizados Especiais Cíveis (JECs) e Criminais (JECrims.). 

2 – Este quadro resulta de conteúdo gerado por vários sistemas de processamento de dados, que 

utilizam diferentes critérios quanto à concepção do conteúdo e à forma de apresentação, o que pode gerar 

eventuais inconsistências. 

 

 Percebe-se que no Estado do Rio Grande do Sul, na jurisdição de 1º grau, nos 

últimos dez anos houve um crescimento de contratação de magistrados em 13,5% e de 

criação de novas varas de 17,12%, enquanto o número de processos em tramitação 

                                                           
7
 WATANABE, Kazuo. Política pública do poder Judiciário Nacional para tratamento adequado dos 

conflitos de interesses. Revista de Processo, São Paulo, v. 36, n. 195, 2011b, p. 382. 
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aumentou 127,04% e o número de processos tramitando em média por vara cresceu 

93,86%.  

Essa discrepância entre o aumento do número de processos e o número de 

contratação de novos juízes, acarretou, ao longo dos anos, o baixo desempenho do 

Poder Judiciário com a consequente tão comentada morosidade. 

 

 

 

1.2 DA CRISE DO PODER JUDICIÁRIO 

 

 

Consoante referido em tópico anterior, ocorreu, com o advento da Carta Magna 

de 1988, uma "explosão de litigiosidade", uma verdadeira corrida em massa ao Órgão 

Judicante para garantir efetividade aos novos direitos previstos no diploma legal. Esse 

fator foi apenas uma das causas do aumento de ações perante o Poder Judiciário, como 

já mencionado anteriormente, não cabendo neste estudo analisar exaustivamente todos 

os fatores que contribuíram para esse crescimento significativo do acervo.  

Conforme noticiários frequentes veiculados tanto na mídia escrita
8
 como na 

falada, o aumento da demanda, no entanto, encontrou o Judiciário com uma estrutura 

totalmente inadequada e despreparada para responder com eficácia aos anseios da 

sociedade. Tornou-se unânime a insatisfação social com o desempenho do Órgão 

Judiciário e, como consequência, passou a ser enfatizada a existência de uma crise da 

justiça e da necessidade urgente de sua reforma.     

Impende ressaltar, pela pertinência, a colocação de João Roberto Egydio Piza 

Fontes
9
, ao aduzir que não só a morosidade da máquina Judiciária contamina a eficácia 

da prestação jurisdicional. Segundo o autor, o aspecto mais grave é: 

 

A prestação jurisdicional enquanto manifestação do Poder do Estado. Como 

expressão do Poder de Estado cabe ao Judiciário o papel de efetivamente 

solucionar os conflitos de interesses intersubjetivos que lhe submeterem os 

jurisdicionados. E quando se diz efetivamente, não se quer dizer com 

                                                           
8
 OLIVEIRA, Moisés do Socorro de. http://jus.com.br/revista/texto/4306/o-poder-judiciario-

morosidade 

9 FONTES, João Roberto Egydio Piza. A reforma do estado e o Judiciário: em busca da “eficácia social” 

da prestação jurisdicional – uma reflexão sobre o controle externo do Judiciário e o efeito vinculante 

das súmulas dos Tribunais Superiores. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 17, 1997, 

p. 157-158. 
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efetividade, expressão que tem sido utilizada como representação de 

celeridade da prestação jurisdicional; quando se alude a efetivamente, está-se 

referindo à aptidão concreta da tutela jurisdicional em solucionar a lide, 

substituindo a vontade das partes e restabelecendo a paz social. Opõe-se a 

esse desiderato teleológico do próprio Estado Democrático de Direito que, se 

infirmado, põe por terra os pilares sobre os quais se assentam esse Estado, 

um vírus que vem se alastrando nos órgãos componentes do Judiciário pátrio, 

contaminando seriamente a magistratura: o vírus da denegação de justiça. 

Tem sido pródigo o Judiciário em encontrar meios de denegação de justiça, 

principalmente de cunho processual (melhor expressando: formalístico), que 

impedem o efetivo enfrentamento da questão de fundo, única forma de 

solucionar a lide, e exercer a função jurisdicional enquanto expressão de 

Poder do Estado. Diversamente, têm-se apegado os magistrados a obstáculos 

formais impeditivos de apreciação da lide, num exercício burocrático (no 

enfoque weberiano da definição de burocracia) da função de serviço público 

do Judiciário, em detrimento da sua nobre missão de zelar pela liberdade, 

pela cidadania, e pela democracia, enquanto expressões indissociáveis de um 

verdadeiro Estado Democrático de Direito, nos moldes apregoados pelo 

artigo 1° da vigente Lei Maior 

Várias, portanto, são as causas do problema assim como colocado. Umas de 

natureza social; outras de cunho estritamente técnico-jurídico (formalista); e, 

ainda, por incrível que pareça, muitas de caráter econômico-administrativo. 

 

Maria Auxiliadora Castro Camargo
10

, acerca do assunto, menciona que a 

insatisfação popular com a inoperância do Judiciário brasileiro é elevada, acrescentando 

que as principais queixas são: as dificuldades encontradas pelo cidadão comum para 

ingressar com seu pedido de provimento jurisdicional; a morosidade na entrega da 

prestação jurisdicional; a divergência de decisões que, acobertadas pela coisa julgada, 

resolvem casos semelhantes tutelando direitos de alguns, mas negando esse mesmo 

direito a outros; e as crescentes denúncias de desvios de verbas e corrupção de 

magistrados e servidores, contribuindo para deixar o Judiciário em posição desfavorável 

perante a opinião pública e demais poderes constituídos. 

Para a autora, diante das ocorrências relacionadas, que colaboraram para o 

aumento da falta de credibilidade do Órgão, era indiscutível, entre todos os segmentos 

da sociedade brasileira, a ideia da necessidade da reforma do Judiciário.  

Com a sociedade em geral reivindicando mudanças na atuação do Poder 

Judiciário, em 2003, o então Presidente da República Luis Inácio Lula da Silva, em um 

discurso, afirmou que “o Judiciário é uma caixa preta”. A partir desse momento, ficou 

evidente que haveria reformas no Poder Judiciário, visando a dar mais transparência aos 

atos desse Poder. 

                                                           
10 CAMARGO, 2004, p. 369. 
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José Péricles Chaves, em artigo intitulado Reforma do Poder Judiciário, fatos 

históricos e alguns aspectos polêmicos
11

, já no ano de 2003, assim se posicionava 

acerca da necessidade de reforma do Poder Judiciário: 

 

No atual momento, quando todos se manifestam inquietos com sua falta de 

eficiências, perquirindo as causas de suas carências e reunindo ideias dentro 

do que for possível na efetiva conjuntura política, buscando soluções que 

possam minimizar, atualizar ou mesmo corrigir em parte as grandes 

distorções e entraves na aplicação da justiça, é da maior importância a 

discussão a respeito da reformulação do Poder Judiciário brasileiro. 

Mesmo com todas as metamorfoses por que passa o mundo moderno, nas 

áreas tenológicas, no gerenciamento e administração com técnicas avançadas 

e dos padrões de comportamento humano, nenhum extraordinário e 

revolucionário processo de modernização, seja no campo da engenharia 

administrativa, seja na evolução dos processos e decisões judiciais, foi 

efetivamente marcante dentro do Poder Judiciário. 

A grande discussão nacional no âmbito jurídico dos dias presentes, sem 

dúvida está centrada na urgente necessidade de reforma do Estado, o que 

passa inevitavelmente pela reforma do Poder Judiciário, inicialmente pautado 

na questão puramente administrativa. 

 

Diante do contexto apresentado, como uma resposta à sociedade, que clamava 

por mais transparência na Justiça brasileira, e com a finalidade de fornecer maior 

eficiência e acesso ao Judiciário na prestação jurisdicional, foi aprovada a Emenda 

Constitucional nº 45, conhecida como a “Reforma do Poder Judiciário”. 

A fim de maximizar a prestação jurisdicional e de oferecer uma justiça mais 

célere e justa, a Emenda Constitucional n° 45, de 30 de dezembro de 2004 (DOU de 

31/12/04), inaugurou um importante capítulo na história do Brasil, surgindo com o 

escopo de deixar mais evidentes os direitos fundamentais previstos na Carta Magna e 

por vezes não cumpridos. 

 

 

1.3 EMENDA CONSTITUCIONAL N° 45 

 

 

No ano de 1992, na Câmara dos Deputados, surgiu uma proposta de Emenda 

Constitucional com o desígnio de remodelar a estrutura do Poder Judiciário. Entretanto, 

apenas no ano de 2004, este projeto, após inúmeras discussões e deliberações, foi objeto 

                                                           
11 CHAVES, José Péricles Chaves. Reforma do Poder Judiciário, fatos históricos e alguns aspectos 

polêmicos. Jus Navigandi. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/4212>. Acesso em: 27 

nov. 2011. 
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de aprovação, sendo denominado, como adrede mencionado, de “Reforma do Poder 

Judiciário” ou Emenda Constitucional n° 45. 

Pedro Lenza
12

, em sua obra Direito Constitucional Esquematizado, bem desenha 

o histórico da tramitação da Emenda Constitucional n° 45: 

 

Conforme é de conhecimento de todos, no dia 17.11.2004, finalmente, após 

13 anos de tramitação, foi aprovada a EC n. 45. 

Na Câmara dos Deputados, apresentada pelo Deputado Hélio Bicudo em 

26.03.1992, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) recebeu o n. 96/92. 

Após vários anos, tando como última relatora a Deputada Zulaiê Cobra, a 

referida PEC, aprovada em dois turnos, foi encaminhada para o SF, onde 

tomou o n. 29/2000, tendo como primeiro relator o Senador Bernardo Cabral, 

que emitiu importantes pareceres, ns. 538 e 1.035/2002, ambos aprovados 

pela CCJC. 

Naquele mesmo ano, contudo, a legislatura se encerrou sem a apreciação da 

matéria em segundo turno, apesar do enorme esforço do Senador Bernardo 

Cabral, que não foi reeleito. Iniciada a nova legislatura, além de expressivo 

número de emendas apresentadas no primeiro turno durante a legislatura 

anterior, a grande renovação da Casa, mais de 50% de sua composição, 

fizeram com que o Presidente do SF, José Sarney, com o aval absoluto do 

plenário, determinasse o retorno da matéria à CCJC para novo parecer, tendo 

sido designado, então, em 26.06.2003, o Senador José Jorge como o novo 

relator da Reforma do Judiciário. 

No senado, a partir do ano de 2000, 17 PECs sobre o Judiciário tramitaram 

em conjunto, tendo sido realizadas 14 audiências públicas com a participação 

de Ministros do STF, Tribunais Superiores, OAB, MP, institutos, como o 

Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP) etc. O SF, diante dessa 

multiplicidade de projetos, transformou as 17 PECs em outras 4, nos termos 

do Parecer n. 451, de 2004-CCJ (DSF de 08.05.2004, p. 12728-12912), e 

Emenda n. 240 da CCJC: a de n. 29/2000 foi aprovada, transformando-se na 

EC n. 45/2004, promulgada em 08.12.2004 e publicada em 31.12.2004. 

 

As principais inovações que a Emenda trouxe consigo diz com relação ao 

surgimento do artigo 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, visando a assegurar a 

todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios 

que garantam a celeridade de sua tramitação; a previsão de real cumprimento do acesso 

à ordem jurídica justa, estabelecendo-se a Justiça itinerante e a sua descentralização, 

assim como a concessão de autonomia funcional, administrativa e financeira às 

Defensorias Públicas Estaduais; a criação do requisito da repercussão geral das questões 

constitucionais discutidas no caso para fins de conhecimento do recurso extraordinário e 

a criação da súmula vinculante. 

Entretanto, a Emenda ainda proporcionou, com a finalidade de atribuir uma 

configuração mais humana e transparente ao Órgão Judicante, a criação de importantes 

                                                           
12 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 15. ed. São Paulo: Saraiva: 2011, p. 631-632. 
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medidas à ordem nacional, a mais instigante delas, indubitavelmente, a criação do 

Conselho Nacional da Justiça. 

Para Julia Bagatini
13

: 

 

Há muito se esperava a Reforma do Poder Judiciário. Foi no ano de 1992 que 

surgiu uma proposta de Emenda Constitucional, na Câmara dos Deputados, 

com o desígnio de remodelar a estrutura do Poder Judiciário. Mas, foi apenas 

em 2004 que este projeto, após aperfeiçoamentos, foi aprovado, sendo 

chamado de “Reforma do Poder Judiciário” ou EC n° 45. 

Das alterações propostas uma das mais instigantes discussões é a que diz 

respeito à instituição do CNJ, tido por muitos, como um órgão de controle 

externo da magistratura (art. 103-B da CF).  

 

Enfim, o Conselho Nacional de Justiça, na visão de Nelson Tomaz Braga
14

, 

surgiu como instrumento de desenvolvimento do Poder Judiciário, levando como 

principal missão a distribuição da prestação jurisdicional, de forma moral, eficiente e 

efetiva. 

 

 

1.3.1 A criação do Conselho Nacional da Justiça 

 

 

O Conselho Nacional de Justiça, com a missão de contribuir para que a 

prestação jurisdicional seja realizada com moralidade, eficiência e efetividade, em 

benefício da sociedade, foi criado em 31 de dezembro de 2004 e instalado em 14 de 

junho de 2005. 

O Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário, com sede em 

Brasília-Distrito Federal e atuação em todo o território nacional, que visa, mediante 

ações de planejamento, à coordenação, ao controle administrativo e ao aperfeiçoamento 

do serviço público na prestação da Justiça. É um órgão voltado à reformulação de 

quadros e meios no Judiciário, sobretudo no que diz respeito ao controle e à 

transparência administrativa e processual. 

                                                           
13BAGATINI, Julia. CNJ: um controle administrativo do Poder Judiciário. Disponível em: 

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9498>. 

Acesso em: 27 nov. 2011. 

14 BRAGA, Nelson Tomaz. O papel institucional do CNJ e sua consolidação. Justiça e Cidadania, n. 

114, 2010, p. 14.  

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9498
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O Conselho Nacional de Justiça, ainda que situado como órgão da estrutura do 

Poder Judiciário, conforme disposto no art. 92 da Constituição Federal de 1988, não 

possui atribuições jurisdicionais, mas administrativas, conforme pode se depreender da 

leitura do artigo 103-B, §4° da Constituição Federal, ao estabelecer que compete ao 

Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do 

cumprimento dos deveres dos juízes. 

Márcio Tomaz Bastos
15

, ao se manifestar acerca da fundamental contribuição do 

Conselho Nacional de Justiça, aduz que: 

 

A fundamental contribuição deste órgão será dada pela capacidade de 

armazenar e sistematizar dados e informações sobre o funcionamento do 

Poder Judiciário, pela missão de planejar a longo prazo as políticas 

judiciárias de acesso à justiça, de estruturação e modernização do Poder 

Judiciário e de fomento às boas práticas de prestação jurisdicional e, por fim, 

pela capacidade de gerenciar um plano de metas ousadas a ser implementado 

em todo o país, em cada Estado, em cada órgão judicial, aproximando este 

Poder da população e do cidadão, enfim, de quem realmente necessita dos 

serviços públicos de resolução de litígios.  

 

O Conselho Nacional de Justiça, com sua composição prevista no caput do 

artigo 103-B, da Constituição Federal, busca integrar membros dos mais variados 

ramos, contemplando juristas da União e dos Estados, circunstância que, juntamente 

com outras, tem dado causa a inúmeras discussões no meio jurídico, inclusive com 

ajuizamento de ação questionando a constitucionalidade do Órgão. 

No dia 09 de dezembro de 2004, um dia após a promulgação da Emenda  

Constitucional n° 45, a Associação Nacional dos Magistrados (AMB), perante o 

Supremo Tribunal Federal, ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3367-

1/DF, questionando a constitucionalidade do Conselho Nacional de Justiça por afronta 

aos artigos 2°, 18 e 60, §4°, inciso III, da Constituição Federal
16

. 

Entretanto, em 13.04.2005, o Supremo Tribunal Federal
17

, por maioria (7 votos 

contra 4), julgou totalmente improcedente a ação, considerando constitucional o 

Conselho Nacional de Justiça. 

                                                           
15 BASTOS, Márcio Tomaz. Conselho Nacional de Justiça e o controle do Poder Judiciário. Revista do 

Tribunal de Contas da União, Brasília, v. 35, n. 99, 2004, p. 10.  
16

 O principal óbice encontrado pelos defensores da inconstitucionalidade do Órgão seria o fato de que, 

por possuir membros oriundos de outros poderes constituídos (ou até mesmo da sociedade), acarretaria 

ofensa à clássica Teoria da Separação dos Poderes, o que estaria vedado pela Constituição Federal. 
17

 A decisão do STF O Tribunal, por unanimidade, afastou o vício formal de inconstitucionalidade da 

Emenda Constitucional nº 45/2004, como também não conheceu da ação quanto ao § 8º do artigo 125. 

No mérito, o Tribunal, por maioria, julgou totalmente improcedente a ação, vencidos o Senhor Ministro 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91040/emenda-constitucional-45-04-rio-de-janeiro-rj
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1.3.2 Atribuições do Conselho Nacional de Justiça 

 

 

A base das atribuições do Conselho Nacional de Justiça encontra-se disciplinada 

na Constituição Federal, em seu artigo 103-B, § 4º. Porém, o Estatuto da Magistratura 

pode dar outras atribuições ao Órgão, conforme estabelecido pelo próprio texto 

constitucional. 

Assim, do texto constitucional, percebe-se que as principais atribuições do 

Conselho Nacional de Justiça são de natureza administrativa, financeira e correicional.  

Nelson Tomaz Braga
18

, acerca das atribuições do Conselho Nacional da Justiça, 

sem prejuízo de outras conferidas pelo Estatuto da Magistratura, sintetiza-as da seguinte 

maneira: 

No âmbito da Política Judiciária: zelar pela autonomia do Poder Judiciário e 

pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, expedindo atos normativos e 

recomendações; 

No âmbito da Gestão: definir o planejamento estratégico, os planos de metas 

e os programas de avaliação institucional do Poder Judiciário; 

No âmbito da Prestação de Serviços ao Cidadão: receber reclamações, 

petições eletrônicas e representações contra membros ou órgãos do Poder 

Judiciário, inclusive seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores 

de servidos notariais e de registro que atuem por delegação do poder público 

ou oficializado; 

No âmbito da Moralidade: julgar processos disciplinares, assegurada a ampla 

defesa, podendo determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria 

com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar 

outras sanções administrativas. 

No âmbito da Eficiência dos Serviços Judiciais: melhores práticas e 

celeridade: elaborar e publicar semestralmente relatório estatístico sobre 

movimentação processual e outros indicadores pertinentes à atividade 

jurisdicional em todo o País. 

 

                                                                                                                                                                          
Março Aurélio, que a julgava integralmente procedente; a Senhora Ministra Ellen Gracie e o Senhor 

Ministro Carlos Velloso, que julgavam parcialmente procedente a ação para declarar a 

inconstitucionalidade dos incisos X, XI, XII e XIII do artigo 103-B, acrescentado pela emenda 

constitucional; e o Ministro Sepúlveda Pertence, que a julgava procedente, em menor extensão, dando 

pela inconstitucionalidade somente do inciso XIII do caput do artigo 103-B. Votou o Presidente, 

Ministro Nelson Jobim. Falaram, pela requerente, o Dr. Alberto Pavie Ribeiro, pela Advocacia-Geral 

da União, o Dr. Álvaro Augusto Ribeiro Costa e, pelo Ministério Público Federal, o Dr. Cláudio Lemos 

Fonteles, Procurador-Geral da República. Plenário, 13.04.2005. 

18 BRAGA, 2010, p. 12.  
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Na mesma esteira, Pedro Lenza
19

 esquematiza as atribuições do Conselho 

Nacional de Justiça, classificando-as no âmbito da Política Judiciária, da Gestão, da 

Prestação de Serviços ao Cidadão, da Moralidade e da Eficiência dos Serviços Judiciais.  

Luis Roberto Barroso
20

 pondera que, dentre outras funções, caberá ao Conselho 

Nacional de Justiça, sem interferir na atividade jurisdicional, planejar estrategicamente a 

instituição, reivindicar verbas e compromissos, apresentar relatórios estatísticos, zelar 

pela universalização do acesso à justiça e, quando for o caso, punir desvios de conduta. 

Por fim, afirma que sua criação é a favor e não contra o Judiciário. 

Em seu magistério, Irving Willian Chaves Holanda
21

 leciona: 

 

Que a criação do CNJ se deu de forma a suprir um grande déficit na 

administração judiciária. É que o Brasil possui mais de 90 tribunais, cada um 

com administração própria e munidos de autonomia, ambas asseguradas pela 

própria Constituição, o que gera muitos problemas de ordem administrativa. 

Então, a criação do órgão censor do Judiciário foi uma coisa boa, pois há um 

reflexo positivo que se manifesta diretamente no exercício dos direitos do 

cidadão”.  

 

Márcio Tomaz Bastos
22

 ressalta que a fundamental contribuição do órgão censor 

será dada pela capacidade de armazenar e sistematizar dados e informações sobre o 

funcionamento do Poder Judiciário, pela missão de planejar a longo prazo as políticas 

judiciárias de acesso à justiça, de estruturação e modernização do Poder Judiciário e de 

fomento às boas práticas de prestação jurisdicional e, por fim, pela capacidade de 

gerenciar um plano de metas ousadas a ser implementado em todo o País, em cada 

Estado, em cada órgão jurisdicional, aproximando este Poder da população e do 

cidadão, enfim, de quem realmente necessita dos serviços públicos de resolução de 

litígios. 

Enfim, o Conselho Nacional de Justiça constitui um órgão cuja missão precípua 

é contribuir para que a prestação jurisdicional seja realizada com moralidade, eficiência 

e efetividade, em benefício da sociedade, sendo um instrumento efetivo de 

desenvolvimento do Poder Judiciário. 

                                                           
19 LENZA, 2011, p. 720. 

20 BARROSO, Luís Roberto. Constitucionalidade e Legitimidade da Criação do Conselho Nacional de 

Justiça. Interesse Público, Porto Alegre, v, 6, n. 30, p. 13-38, 2005, p. 15.  

21 HOLANDA, Irving William Chaves. A criação e evolução histórica do Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ: limites aos poderes administrativos do Órgão Censor. Revista da ESMAPE, Recife, v. 14, n. 30, 

p. 211-233, 2009, p. 216-217. 

22 BASTOS, 2004, p. 10.  
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No site do Conselho Nacional de Justiça consta como suas diretrizes: 

planejamento estratégico e proposição de políticas judiciárias, modernização 

tecnológica do Judiciário, ampliação do acesso à justiça, pacificação e responsabilidade 

social e garantia de efetivo respeito às liberdades públicas e execuções penais. 

 

 

1.4 O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA COMO AUTOR DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 

 

Conforme já exposto, na atualidade ocorreu o alargamento do universo jurídico, 

em que os direitos fundamentais e sociais deixaram de ser meras declarações retóricas e 

passaram a ser direitos positivados na Constituição Federal. 

Entretanto, Ada Pellegrini Grinover
23

 afirma que, para atingir os objetivos 

previstos na Carta Magna e garantir os direitos previstos na órbita constitucional, o 

Estado deve se organizar no facere e praestare, incidindo sobre a realidade social. 

Todavia, para operacionalizar o atingimento dos objetivos fundamentais do 

Estado brasileiro, a autora
24

, referindo Oswaldo Canela Junior, aduz que: 

 

Para o Estado social atingir esses objetivos, faz-se necessária a realização de 

metas, ou programas, que implicam o estabelecimento de funções específicas 

aos Poderes Públicos, para a consecução dos objetivos predeterminados pelas 

Constituições e pelas leis. Desse modo, formulado o comando constitucional 

ou legal, impõe-se ao Estado promover as ações necessárias para a 

implementação dos objetivos fundamentais. E o poder do Estado, embora 

uno, é exercido segundo especialização de atividades:  a estrutura normativa 

da Constituição dispõe sobre suas três formas de expressão: a atividade 

legislativa, executiva e judiciária. 

 

Ocorre que a concretização dos objetivos predeterminados pelo Texto 

Constitucional se dá através da implementação de Políticas Públicas que, em regra, são 

de responsabilidade do Executivo. Porém, em decorrência de fatores diversos, esses 

direitos, na maioria das vezes, não são garantidos pelos gestores públicos, culminando, 

assim, com o ingresso de inúmeros processos judiciais, os quais estão levando os 

                                                           
23 GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Revista de 

Processo, São Paulo, v. 33, n. 164, 2008, p. 11.  
24

 Ibid., p. 11-12. 
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magistrados a decidirem sobre a aplicação dessas Políticas Públicas, a fim de garantir 

aos indivíduos o mínimo necessário para a sobrevivência. 

A partir daí, necessário abordar, ainda que brevemente, a conceituação de 

Políticas Públicas. 

 

 

1.4.1 Conceito de Políticas Públicas 

 

 

Marcelo Figueiredo
25

 conceitua políticas públicas como: 

 

Um conjunto heterogêneo de medidas e decisões tomadas por todos aqueles 

obrigados pelo Direito a atender ou realizar um fim ou uma meta consoante 

com o interesse público. 

Ou ainda um programa de ação que tem por objetivo realizar um fim 

constitucionalmente determinado. As políticas públicas são mecanismos 

imprescindíveis à fruição dos direitos fundamentais, inclusive os sociais e 

culturais. 

 

Versando sobre o tema, Maria Ozanira Silva
26

 afirma textualmente e com 

excelência que: 

 

As Políticas Públicas constituem um conjunto de ações ou omissões do 

Estado, decorrente de decisões e não decisões, constituída por jogo de 

interesses, tendo como limites e condicionamentos, os processos econômicos, 

políticos e sociais. Isso significa que uma política pública se estrutura, se 

organiza e se concretiza a partir de interesses sociais organizados em torno de 

recursos que também são produzidos socialmente. Seu desenvolvimento se 

expressa por momentos articulados e muitas das vezes, concomitantes e 

interdependentes, que comportam sequências de ações em forma de 

respostas, mais ou menos institucionalizadas, a situações consideradas 

problemáticas, materializadas mediante programas, projetos e serviços. 

Ainda, toda política pública é um mecanismo de mudança social, orientada 

para promover o bem estar de segmentos sociais, principalmente os mais 

destituídos, devendo ser um mecanismo de distribuição de renda e de 

equidade social. 

 

Na visão de Helena Beatriz Cesarino Mendes Coelho
27

, as políticas públicas são 

atividades estatais que se situam em uma zona limítrofe entre a Política e o Direito, em 

                                                           
25 FIGUEIREDO, Marcelo. Controle das Políticas Públicas pelo Poder Judiciário no Brasil: uma visão 

geral. REVISTA ELETRÔNICA DA FACULDADE DE DIREITO DA PUC-SP, São Paulo, v. 9, 

n. 44, 2007, p. 38. 

26 SILVA. Maria Ozanira. Avaliação de políticas e programas sociais teoria e política. São Paulo: Veras, 

2001, p. 38. 
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razão da ascendência que a Constituição exerce sobre o sistema político, em tempos de 

neoconstitucionalismo.  

A propósito, relevantes as considerações expendidas por Clémerson Mérlin 

Cléve
28

, no sentido de que o conteúdo político que foi absorvido pela Constituição 

torna-se Direito, estando fora, portanto, do debate político. 

 

Esta, portanto, é a vereda que haveremos de seguir. Assim, podemos dizer 

que a Constituição Federal define alguns aspectos e retira do debate político 

uma série de outros. Ela, que tem uma dimensão política, tem outra dimensão 

que é despolitizadora, quer dizer, isto que está definido politicamente a partir 

de agora é direito e, como questões nucleares, estão e haverão de estar fora 

do debate político, porque são princípios fundamentais, porque são objetivos 

fundamentais, porque são cláusulas pétreas ou porque são direitos 

fundamentais. O papel da política, nesta circunstância , é decidir 'o como', 

porque 'o que' já está definido pela Constituição. 

 

Ainda, pela pertinência, o conceito de Oswaldo Canela Junior
29

: 

 

Por política estatal – ou políticas públicas – entende-se o conjunto de 

atividades do Estado tendentes a seus fins, de acordo com metas a serem 

atingidas. Trata-se de um conjunto de normas (Poder Legislativo), atos 

(Poder Executivo) e decisões (Poder Judiciário) que visam à realização dos 

fins primordiais do Estado. 

 

Ainda, Eros Grau
30

 amplia o conceito de políticas públicas e leciona que se trata 

de toda a atuação do poder público na vida social. O autor acrescenta ainda que “o 

Direito é também, ele próprio, uma política pública”. Com isso, verifica-se que qualquer 

dos três Poderes de Estado estão legitimados a criar e executar políticas públicas. 

Poderão essas políticas também ser formuladas por um dos poderes e executada por 

outro, ou, ainda, executada em conjunto por mais de um dos poderes em parceria com 

outro, ou, até mesmo com a iniciativa privada.  

                                                                                                                                                                          
27 COELHO, Beatriz Cesarino Mendes. Políticas públicas e controle de juridicidade. Porto Alegre: 

Fabris, 2010, p. 91.  

28CLÉVE, Clémerson Mérlin. O controle da constitucionalidade e a efetividade dos direitos 

fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 388-389. 

29GRINOVER, Ada Pellegrini. Referindo Oswaldo Canela Junior. In: GRINOVER, Ada Pellegrini. O 

controle das políticas públicas pelo Poder Judiciário. Disponível em: 

<https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/RFD/article/viewFile/1964/1969>. Acesso 

em: 27 nov. 2011. 

30
 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, 

p. 25. 

https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/RFD/article/viewFile/1964/1969
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Conforme mencionado antes, as políticas públicas são indispensáveis para a 

garantia e a promoção de direitos fundamentais, inclusive de acesso a justiça, segundo o 

disposto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988.  

Finalmente, vale destacar que, há pouco tempo, a matéria relativa às políticas 

públicas situava-se tão somente no âmbito da Política, não devendo, pois, ser objeto de 

preocupação dos juristas. Entretanto, as políticas públicas vêm ocupando importante 

espaço nas diretivas constitucionais, apresentando-se como instrumentos indispensáveis 

à efetividade dos direitos de ordem fundamental.  

 

 

1.4.2 Políticas públicas implementadas pelo Conselho Nacional de Justiça 

 

 

No ponto, ainda que a formulação e a consequente efetivação de políticas 

públicas dependam de opções de cunho político a cargo daqueles que receberam da 

população a investidura em mandato eletivo, Américo Bedê Freire Júnior
31

 é enfático ao 

afirmar que a legitimidade dos juízes para exercerem políticas públicas decorre da 

Constituição Federal e da fundamentação de suas decisões, e não da vontade da maioria. 

Segundo o autor, há muito já foi dito que a eleição não corresponde a um cheque em 

branco e, portanto, a atuação parlamentar deve respeitar a Constituição, devendo o 

magistrado ter sensibilidade para permitir que a Carta Maior seja respeitada pelas forças 

políticas. 

Diante de tal contexto, o Judiciário, como mecanismo de expressão do poder 

estatal, deve estar alinhado com os escopos do próprio Estado, encontrando-se 

constitucionalmente vinculado à política estatal. A partir daí, todos os envolvidos na 

atividade judicial devem atuar de forma que os direitos previstos na Constituição sejam 

atingidos e que o efetivo acesso à justiça seja efetivamente garantido, surgindo, daí, a 

importância do Conselho Nacional de Justiça como órgão possuidor da missão precípua 

de planejar as políticas de acesso à justiça e de fomento às boas práticas de prestação 

jurisdicional.  

                                                           
31 FREIRE JÚNIOR, Américo Bedê. O controle Judicial de políticas Públicas. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2005, p. 51. 
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Estabelecer política pública é, nas palavras de Kazuo Watanabe
32

, atribuição do 

Conselho Nacional de Justiça. No ponto, vale destacar que o Órgão tem como missão 

aprimorar o serviço prestado pelo Poder Judiciário à população; para esses desideratos, 

cria e promove programas e campanhas sociais. Além disso, realiza ações internas, 

voltadas à melhoria do serviço do Judiciário. 

Heliana Maria Coutinho Hess
33

 leciona que o Conselho Nacional de Justiça, por 

meio de seus programas de ação comunitária - Lei Maria da Penha, Cidadania, Direito 

de Todos, Doar é Legal, Advocacia Voluntária, Começar de Novo, Justiça Aberta, 

Justiça em Números, Movimento pela Conciliação, Prêmio Innovare, Fóruns 

Permanentes de Saúde, Proname, Mutirão Carcerário -, entre outros de gestão 

administrativa judicial, tem estimulado e ampliado o protagonismo do Poder Judiciário 

no controle e eficácia de políticas públicas regionais, assim como convênios firmados 

em programas de parceria e cooperação com o Ministério Público, defensorias, 

universidades e administração direta e indireta dos Estados e Municípios. 

No ponto, destaca-se que, consoante tópico já desenvolvido, o artigo 103-B, § 

4º, da Constituição Federal determina as competências do Conselho Nacional de Justiça, 

dentre as quais se constata a competência normativa, podendo, assim, criar normas para 

uniformizar a atuação administrativa do Poder Judiciário. A referida competência 

normativa cristaliza-se em Resoluções, Instruções ou Enunciados Administrativos, 

sendo que parte desses instrumentos editados pelo Conselho Nacional de Justiça é a 

concretização normativa de políticas públicas adotas pelo Órgão. 

Nelson Tomaz Braga
34

 enumera vários programas praticados pelo Conselho 

Nacional de Justiça nos seis anos de existência. Entre as políticas públicas, citou a 

prática do BacenJud, InfoJud, Justiça em números, Programa Integrar, Programa de 

metas, Movimento pela Conciliação, Mutirão Carcerário, Começar de Novo
35

. 

                                                           
32 WATANABE, 2011b, p. 383. 

33 HESS, Heliana Maria Coutinho. Ativismo judicial e controle de políticas públicas. Revista da SJRJ, 

Rio de Janeiro, v. 18, n. 30, 2011, p. 257. 
34

 BRAGA, 2010, p. 15. 
35

 Sem qualquer pretensão de exaurimento do assunto, face à amplitude da temática, ressalta-se apenas 

alguns dos programas instituídos, até o momento, pelo Conselho Nacional de Justiça, cujas práticas 

encontram-se voltadas para a modernização e gestão estratégica do Judiciário, bem como para o 

aprimoramento do Poder Judiciário em âmbito nacional, a saber: Programa Justiça em Números: 

consiste em ferramenta utilizada para a coleta de dados estatísticos, a fim de possibilitar a obtenção de 

cálculo de indicadores capazes de retratar o desempenho dos tribunais e propiciar a elaboração de 

políticas públicas que levem à maior eficiência na prestação de serviços e tornem a Justiça mais célere 

e efetiva. Programa Integrar: visa auxiliar os Tribunais de Justiça dos estados na implantação de um 
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Considerando a ampla esfera de abordagem no que diz respeito à atuação do 

Poder Judiciário, através das políticas públicas, perante a sociedade brasileira, o 

próximo capitulo voltou-se ao enfrentamento da Política Nacional de Conciliação 

implementada pelo Conselho Nacional de Justiça.  

 

 

                                                                                                                                                                          
modelo de gestão moderno, pautado em princípios da administração pública gerencial. O Programa 

visa adequar as metas locais ao Planejamento Estratégico do Judiciário em âmbito nacional, 

contribuindo, assim, para a uniformização da prestação da justiça. Mutirão Carcerário: consiste em 

medida instituída com a finalidade de analisar os processos executórios que se encontram em 

andamento, a fim de garantir o fiel cumprimento da Lei de Execuções Penais. Programa Começar de 

Novo: a prática busca a ressocialização do egresso do sistema prisional por meio de sua inserção no 

mercado de trabalho e do oferecimento de oportunidades que contribuam para o seu reingresso na 

sociedade. Cadastro Nacional de Adoção: o Conselho Nacional de Justiça criou o Cadastro Nacional 

de Adoção, que interliga todas as Varas da Infância e Juventude e Varas de Família nacionais, 

constituindo verdadeiro banco de dados.  
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2 A POLÍTICA JUDICIÁRIA NACIONAL DE TRATAMENTO ADEQUADO 

DOS CONFLITOS DE INTERESSES - POLÍTICA NACIONAL DE 

CONCILIAÇÃO 

 

 

O Poder Judiciário Nacional, segundo mencionado no capítulo anterior, diante 

da intensa conflituosidade, encontra-se abarrotado de ações e não possui estrutura e nem 

funcionários suficientes para o exercício da função jurisdicional em tempo que 

considerado razoável. 

Diante de tal realidade, Rodolfo de Camargo Mancuso
36

 diz que é preciso 

desconstituir a premissa de que a via judicial constitui o escoadouro natural de toda e 

qualquer pretensão resistida ou insatisfeita, discurso populista que leva a generalizar (e 

banalizar) o serviço judiciário estatal, em modo de uma porta larga e franqueada 

incondicionalmente a cada petição que um sedizente prejudicado entenda apresentar no 

guichê do Fórum. Essa cultura, para o autor, aderente a uma percepção distorcida da 

justiça oficial, é o que verdadeiramente está à base da crise numérica de processos, não 

só pelo estímulo à contenciosidade social, como também por impedir que larga parcela 

dos conflitos deixe de ser encaminhada para outros agentes, órgãos e instâncias, o que 

aliviaria consideravelmente a carga que hoje assoberba a Justiça estatal e a impede de 

ofertar uma reposta de qualidade: justa, jurídica, econômica, tempestiva e 

razoavelmente previsível. 

Kazuo Watanabe
37

, acerca do elevado número de processos que assoberba o 

Poder Judiciário Nacional, leciona que: 

 

Alguns desses conflitos são levados ao Judiciário em sua configuração 

molecular, por meio de ações coletivas, mas a grande maioria é judicializada 

individualmente, com geração, em relação a certos tipos de conflitos, do 

fenômeno de processos repetitivos, que vem provocando a sobrecarga de 

serviços no Judiciário. 

 

Por isso, com a finalidade de tentar amenizar esse quadro, o legislador elevou a 

“duração razoável do processo” ao status de garantia constitucional. Nesse sentido, 

                                                           
36 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a função judicial no contemporâneo 

Estado de Direito. Revista de Processo, São Paulo, v. 98, n. 888, 2009, p. 22-23.  

37 WATANABE, 2011b, p. 383. 
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Kazuo Watanabe
38

 prossegue, aduzindo que cabe ao Judiciário buscar os mecanismos 

alternativos à solução adjudicada por meio de sentença e, em especial, institucionalizar, 

de forma permanente, os meios consensuais de solução de conflitos de interesses. 

A eficiência operacional e o acesso ao sistema de Justiça são, consoante Patrícia 

Cavassani
39

, objetivos estratégicos do Poder Judiciário. A autora, ainda, ressalta que o 

direito de acesso à justiça, previsto no artigo 5°, inciso XXXV, da Carta Magna, implica 

acesso à ordem jurídica justa e, diante disso: 

 

Cabe ao Poder Judiciário estabelecer uma política pública nacional de 

tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses, 

que ocorrem em larga e crescente escala na sociedade, de forma a organizar, 

não somente os serviços prestados pelo Estado nos processos judiciais, como 

também os que possam sê-lo mediante outros mecanismos de solução de 

conflitos, em especial os consensuais, como a Conciliação e a Mediação.  
 

Rodolfo de Camargo Mancuso
40

 destaca que, enquanto os meios alternativos de 

resolução de conflitos revelam atributos atraentes, como a informalidade, a celeridade, a 

confidencialidade, o perfil prospectivo e a tendencial adesão à decisão alcançada, de 

outro lado, o comando judicial, mormente o condenatório, ressente-se de deficiências 

que acabam desprestigiando a justiça, citando para exemplificar: 

 

1. Perfil retrospectivo: reportando a acontecimentos pretéritos, não raro 

irreversíveis; 

2. Lentidão: em virtude mesmo do excesso da demanda e do formalismo 

procedimental; 

3. Imprevisibilidade: assim quanto à duração do processo como quanto ao seu 

desfecho final; 

4. Onerosidade: que desequilibra o custo-benefício; 

5. Impactante: ao impor coercitivamente o peso da decisão estatal, 

apontando-se ainda que – em boa medida por conta de deficiência curricular 

nas Faculdades de Direito – o juiz togado não domina com proficiência a 

multiplicidade de temas, reportados a outros ramos do conhecimento, que 

hoje influem à justiça, ao contrário do que se passa, por exemplo, na 

arbitragem, na qual, amiúde, os interessados escolhem um expert no assunto. 

 

                                                           
38 Ibid., p.384. 

39 CAVASSANI, Patrícia. A Resolução n° 125 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ): Política 

Nacional de Conciliação no Judiciário Brasileiro. Disponível em: 

<http://www.novoaprado.com.br/?p=1110>. Acesso em: 12 dez. 2011. 

40 MANCUSO, 2009, p. 33.  

http://www.novoaprado.com.br/?p=1110
http://www.novoaprado.com.br/?p=1110
http://www.novoaprado.com.br/?p=1110
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Na visão de Luciane Zanella
41

, é preciso repensar o Direito e encontrar novos 

instrumentos para a solução dos conflitos: 

 

Podemos destacar que os operadores do Direito trabalham com a 

preocupação de dar respostas e de resolver conflitos. Porém, na sua 

maioria, a administração da justiça fica na dimensão técnica do "processo", 

seguindo a risca os "procedimentos jurídicos", esquecendo do mais 

importante que são os indivíduos, as partes que estão discutindo o conflito. 

É perceptível que o Direito deve ser repensado e de que é preciso encontrar 

novos instrumentos para a solução dos conflitos. Buscar novos mecanismos, 

com os quais os conflitos sejam resolvidos de forma mais célere e menos 

ortodoxa. O operador jurídico deve voltar-se para a dimensão social do 

processo, no qual as partes envolvidas encontrem a resposta e a solução para 

sua controvérsia. 

 

Acrescenta a autora que ambas as partes, no processo, estão em busca de justiça. 

Portanto, se foram utilizados os métodos tradicionais para a resolução do conflito, 

normalmente um dos litigantes vai se sentir injustiçado, pois, na maioria das vezes, a 

sentença garante o direito de uma das partes e condena a outra. Entretanto, a autora 

pondera que, com a utilização dos métodos alternativos, busca-se que ambas as partes 

tenham a sensação de ganho, mesmo que relativo, na demanda. 

O Movimento pela Conciliação é um programa instituído pelo Conselho 

Nacional de Justiça, no ano de 2006, com a finalidade de tornar mais célere a prestação 

jurisdicional. O movimento baseado na busca pela conciliação, além de resolver, de 

forma rápida, inúmeros litígios, contribui para reduzir o estoque de processos com 

trâmite nos tribunais e, por consequência, reduzir a lentidão do Judiciário. 

Nos últimos anos, segundo informação retirada do site do Conselho Nacional da 

Justiça
42

, o Judiciário brasileiro tem insistido, com êxito, no objetivo de disseminar 

entre os cidadãos a cultura da pacificação de conflitos por meio de audiências diversas - 

muitas vezes em mutirões concentrados -, o que tem levado questões que demorariam 

anos para se resolverem a terminarem em acordos vantajosos para ambas as partes. 

A notícia ainda apresenta dados numéricos; vejamos: 

 

                                                           
41 ZANELLA, Luciane. Solução de controvérsias. Disponível em: <http://jandirpauli.imed.edu.br/>. 14 

dez. 2011. 

42CONCILIAÇÃO: uma política pública nacional do Judiciário. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/noticiais/cnj/16060:conciliacao-uma-politica-publica-nacional-do-judiciario>. 

Acesso em: 08 nov. 2011. 

http://www.cnj.jus.br/noticiais/cnj/16060:conciliacao-uma-politica-publica-nacional-do-judiciario
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Em 2008, somente na Semana Nacional da Conciliação – esforço 

concentrado anual do Judiciário que envolve todos os tribunais – foram 

realizadas 305.591 audiências e homologados 135.337 acordos, em valores 

que chegaram a R$ 974,1 milhões. Em 2009, foram 260 mil audiências e 123 

mil acordos, que resultaram no montante total de R$ 1 bilhão. No ano 

passado, a Semana superou a expectativa, com 361.845 mil audiências e a 

formalização de 171.437 acordos, que homologaram valores da ordem de R$ 

1,074 bilhões . 

 

Consoante reportagem retirada do site da Escola da Magistratura do Rio de 

Janeiro
43

, foi aberta oficialmente, no Auditório Antonio Carlos Amorim, da Escola da 

Magistratura do Rio, a 6ª edição da Semana Nacional da Conciliação, coordenada pelo 

Conselho Nacional de Justiça e que envolve todos os Tribunais do País. Na 

oportunidade, o Ministro Cezar Peluso destacou a necessidade de se criar uma cultura 

nacional de conciliação, afirmando que “Conciliar é tão ou mais importante do que as 

tarefas cotidianas de proferir sentenças”. 

Nessa perspectiva, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n° 125, 

que institui a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de 

Interesses, visando a tornar efetivo o princípio constitucional do acesso à Justiça (artigo 

5º, inciso XXXV, Constituição da República) como acesso à ordem jurídica justa, 

diminuir o tempo de duração da lide, possibilitar a solução dos conflitos através de 

técnicas e procedimentos mais simplificados e reduzir a demanda judicial. 

A Resolução trata da criação de mecanismos destinados à realização de acordos 

em litígios já levados à Justiça e aos conflitos ainda não judicializados, surgindo, pois, 

como um instrumento para dar guarida aos antigos anseios da sociedade por uma justiça 

apta a garantir prestação jurisdicional simples, célere e segura. 

 

 

2.1 RESOLUÇÃO Nº 125 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

 

 

O Conselho Nacional de Justiça, em respeito à sua competência constitucional 

de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, conforme 

mencionado no tópico anterior, editou, no dia 29 de novembro de 2010, a Resolução nº 

                                                           
43 SEMANA Nacional da Conciliação. Disponível em: 

<http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/noticias_todas/semananacionaldeconciliacao.html>. Acesso em: 

14 dez. 2011. 

http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/noticias_todas/semananacionaldeconciliacao.html
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125, que instituiu a Política Nacional de Conciliação no âmbito do Judiciário Brasileiro 

e padronizou a prática da Conciliação e da Mediação em todos os Tribunais.  

A Resolução é composta por dezenove artigos, que estão distribuídos em quatro 

capítulos e versam sobre a política pública de tratamento adequado dos conflitos de 

interesses (capítulo I), as atribuições do Conselho Nacional de Justiça (capítulo II), as 

atribuições dos Tribunais (capítulo III) e do Portal da Conciliação (capítulo IV). 

O objetivo com a implantação da prática conciliatória, segundo manual de 

implementação do Projeto Movimento pela Conciliação,
44

 visa a diminuir o tempo de 

duração da lide, viabilizar a solução dos conflitos por intermédio de procedimentos 

simplificados e informais, bem como reduzir o número de processos que se avolumam 

no Judiciário. 

Partindo dessa premissa, concluem Fernando da Costa Tourinho Neto e Joel Dias 

Figueira Júnior
45

 que essa nova forma de prestar jurisdição significa, antes de qualquer 

coisa: 

 

Um avanço de origem eminentemente constitucional, que vem dar guarida 

aos antigos anseios de todos os cidadãos, especialmente aos da população 

menos abastada, de uma justiça apta a proporcionar uma prestação de tutela 

simples, rápida, econômica e segura, capaz de levar à liberação da 

indesejável litigiosidade contida. Em outros termos, trata-se, em última 

análise, de mecanismo hábil na ampliação do acesso à ordem jurídica justa.   
 

Na mesma esteira, para Fernanda Levy, Helena Mandelbaum, Sandra Bayer, 

Tania Almeida, Adolfo Braga Neto e Marco Lorencini
46

, a Resolução n° 125 do 

Conselho Nacional de Justiça consiste em um conjunto de ações que visa a dar 

cumprimento aos objetivos estratégicos do Poder Judiciário, ou seja, eficiência 

operacional, ampliação do acesso ao sistema de Justiça e responsabilidade social, de 

maneira eficaz e harmônica. 

Acrescentam, também, que a norma possibilita a inclusão dos meios consensuais 

de resolução de conflitos na cultura brasileira com o status de política publica e que o 

sistema multiportas de resolução de controvérsias torna-se uma realidade nacional, 

                                                           
44 MANUAL de implementação: Projeto Movimento pela Conciliação. Disponível em: 

<http://www.tj.sc.gov.br/institucional/especial/coordjuzesp/projeto_nacional/ManualImplem20060914.

pdf>. Acesso em: 11 dez. 2011. 

45 TOURINHO NETO, Fernando da Costa: FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Juizados Especiais 

Estaduais Cíveis e Criminais. 4. ed. Revista dos Tribunais, 2005, p. 42-43.  

46 LEVY, Fernanda et al. Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça Leitura comentada. 

Disponível em: <http://www.foname.com.br/wp-content/uploads/2011/10/MEDIACAO-CNJ-

RESOLUCAO-GUIA-PRATICO-final.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2011. 

http://www.tj.sc.gov.br/institucional/especial/coordjuzesp/projeto_nacional/ManualImplem20060914.pdf
http://www.tj.sc.gov.br/institucional/especial/coordjuzesp/projeto_nacional/ManualImplem20060914.pdf
http://www.tj.sc.gov.br/institucional/especial/coordjuzesp/projeto_nacional/ManualImplem20060914.pdf
http://www.tj.sc.gov.br/institucional/especial/coordjuzesp/projeto_nacional/ManualImplem20060914.pdf
http://www.foname.com.br/wp-content/uploads/2011/10/MEDIACAO-CNJ-RESOLUCAO-GUIA-PRATICO-final.pdf
http://www.foname.com.br/wp-content/uploads/2011/10/MEDIACAO-CNJ-RESOLUCAO-GUIA-PRATICO-final.pdf
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institucionalizada a partir da edição da Resolução. Com ela, propõe-se uma mudança 

incomensurável de paradigma na cultura jurídica e no rol de métodos de solução de 

controvérsias, ofertados pelo Estado ou por ele incentivados.  

Ada Pellegrini Grinover
47

, por sua vez, durante entrevista, ao ser questionada 

acerca da importância da referida Resolução, aduziu: 

 

A resolução 125 do CNJ é muito importante porque abre perspectivas 

inéditas para o mercado de trabalho de mediadores e conciliadores. 

Além da relevância da resolução, que faz com que as vias conciliativas sejam 

integradas ao poder judiciário como uma forma de acesso à justiça - esse é o 

embasamento da resolução - ela operacionalmente significa que todos os 

tribunais terão que criar e, já estão criando, núcleos de conciliação e 

mediação judiciais.  

Nesse sentido, os mediadores e conciliadores têm que ser capacitados. Existe 

um currículo mínimo que o próprio CNJ traça que pode ser ampliado, mas 

não diminuído, e existem estímulos para que as universidades adotem e 

ministrem cursos. As recomendações são para que as universidades criem 

disciplinas de mediação e conciliação.  

 

Kazuo Watanabe
48

, ao proferir palestra acerca da Conciliação e da Mediação, 

deixou claro que a redução de processos judiciais é muito importante, mas que é 

consequência da pacificação das partes conflitantes. Explicou que a Resolução n° 125 

veio no momento em que havia iniciativas de conciliação isoladas nos Estados. Na sua 

visão, a referida norma, além de apoiar as medidas em curso, estabeleceu um padrão 

mínimo de qualidade nos serviços de conciliação. Consignou que a busca pela prática 

conciliatória passou a ser uma obrigatoriedade dentro do Judiciário brasileiro, não mais 

uma opção, e que a norma possibilitou a capacitação de conciliadores em todo o País, 

permitindo a qualificação da prestação jurisdicional e a ampliação do acesso da 

população à justiça.  

Em sua obra denominada Política Pública do Poder Judiciário Nacional para 

tratamento adequado dos conflitos, o autor
49

, de forma extremamente didática e clara, 

ressaltou os pontos mais relevantes da Resolução n° 125 do Conselho Nacional de 

Justiça, a saber:  

                                                           
47 GRINOVER, Ada Pellegrini. Disponível em: 

http://www.mediativa.org.br/index.php/midiativa/content/view/full/669?int 

Secao=2&intConteudo=180, 14.12.2011.  

48 WATANABE, Kazuo. Política de conciliação desafoga o judiciário e pacifica as relacoes-sociais 

Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/14891:politica-de-conciliacao-desafoga-o-

judiciario-e-pacifica-as-relacoes-sociais>. Acesso em: 11 dez. 2011a. 

49 WATANABE, 2011b, p. 388-389. 

http://www.mediativa.org.br/index.php/midiativa/content/view/full/669?int%20Secao=2&intConteudo=180
http://www.mediativa.org.br/index.php/midiativa/content/view/full/669?int%20Secao=2&intConteudo=180
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/14891:politica-de-conciliacao-desafoga-o-judiciario-e-pacifica-as-relacoes-sociais%3e.%20Acesso%20em:%2011%20dez.%202011a.
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/14891:politica-de-conciliacao-desafoga-o-judiciario-e-pacifica-as-relacoes-sociais%3e.%20Acesso%20em:%2011%20dez.%202011a.
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a) atualização do conceito de acesso à justiça, não como mero acesso aos 

órgãos judiciários e aos processos contenciosos, e sim como acesso à ordem 

jurídica justa; 

b) direito de todos os jurisdicionados à solução dos conflitos de interesses 

pelos meios mais adequados a sua natureza e peculiaridade, inclusive com a 

utilização dos mecanismos alternativos de resolução de conflitos, como a 

mediação e a conciliação;  

c) obrigatoriedade de oferecimento de serviços de orientação e informação e 

de mecanismos alternativos de resolução de controvérsias, além da solução 

adjudicada por meio de sentença;  

d) preocupação pela boa qualidade desses serviços de resolução de conflitos, 

com a adequada capacitação, treinamento e aperfeiçoamento permanente dos 

mediadores e conciliadores;  

e) disseminação da cultura de pacificação, com apoio do CNJ aos tribunais na 

organização dos serviços de tratamento adequado dos conflitos, e com a 

busca da cooperação dos órgãos públicos e das instituições públicas e 

privadas da área de ensino, para a criação de disciplinas que propiciem o 

surgimento da cultura da solução pacífica dos conflitos de interesses;  

f) é imposta aos Tribunais a obrigação de criar:  

1. Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos; 

2. Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania;   

3. Cursos de capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de mediadores e 

conciliadores, “com a observância do conteúdo programático e carga horária 

mínimos estabelecidos pelo CNJ”;  

4. Banco de dados para a avaliação permanente do desempenho de cada 

Centro;  

5. Cadastro dos mediadores e conciliadores que atuem em seus serviços. 

 

Adentrando o exame dos dispositivos da Resolução, constata-se que seu artigo 

1° trata da questão atinente à criação da Política Judiciária Nacional de Tratamento 

Adequado de Interesses, com a finalidade de assegurar, em âmbito geral, o direito à 

solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e à sua peculiaridade. 

Sequencialmente, o parágrafo único do referido dispositivo determina que 

incumbe aos órgãos judiciários ofertar, além da solução adjudicada mediante sentença, 

outros instrumentos de solução de conflitos. 

Entretanto, para que a Política Judiciária Nacional, em seus serviços e na cultura 

de pacificação social, seja detentora de boa qualidade, o artigo 2° da Resolução prevê a 

centralização das estruturas judiciárias, a adequada formação e o treinamento de 

servidores, conciliadores e mediadores, bem como o acompanhamento estatístico 

específico, sendo que, para cumprimento das metas estabelecidas, o Conselho Nacional 

de Justiça prestará auxílio aos Tribunais na organização dos serviços, inclusive 

incentivando as parcerias entre as instituições. 
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A Resolução, em seu dispositivo 4°, dispõe ser da competência do Conselho 

Nacional de Justiça a organização de programas que objetivem a promoção de ações de 

incentivo à autocomposição de litígios e à pacificação social. 

Entretanto, para a concretização dos programas, será formada uma verdadeira 

rede entre os órgãos do Poder Judiciário, entidades públicas e privadas, inclusive as 

universidades e as instituições de ensino (artigo 5°), sendo que o artigo 6º individualiza 

as ações para o desenvolvimento dessa rede. 

A Resolução n° 125, em seu dispositivo 7°, determina a criação, em todos os 

Estados brasileiros, de Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de 

Conflitos, compostos por magistrados e servidores, preferencialmente atuantes na área, 

e define as atribuições desses órgãos. 

No artigo 8°, a norma determina que os Tribunais brasileiros, no prazo de quatro 

meses a partir da vigência da Resolução, implantem os Centros Judiciários de Solução 

de Conflitos e Cidadania, responsáveis pela realização das sessões e audiências de 

conciliação e mediação, conduzidas por profissionais devidamente habilitados nas 

técnicas de solução alternativa de litígios, os quais devem passar por um processo de 

capacitação continuada. 

Os Centros atuarão junto aos Juízos, Juizados ou Varas com competência nas 

áreas cível, fazendária, previdenciária, de família ou dos Juizados Especiais Cíveis e 

Fazendários e serão instalados onde exista mais de um Juízo, Juizado ou Vara com pelo 

menos uma dessas competências. Excepcionalmente, poderão estender os serviços as 

unidades locadas em prédios anexos e Foros Regionais, observada a organização 

judiciária local. 

Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania serão, consoante 

disposto no artigo 9º, administrados por um juiz coordenado e, quando necessário, por 

um juiz coordenador adjunto, ambos designados pelo Presidente de cada Tribunal, 

dentre aqueles que realizaram treinamento, nos termos previstos pela Resolução n° 125. 

Ademais, em cada unidade dos Centros Judiciários deverá, de forma obrigatória, 

abranger setor de solução de conflitos pré-processual, setor de solução de conflitos 

processual e setor de cidadania, nos quais poderão atuar membros do Ministério 

Público, defensores públicos, procuradores e/ou advogados (artigos 10 e 11). 

No ponto, importante destacar, mesmo que a título meramente ilustrativo, o fato 

de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inaugurou, em 07/11/2011, o 
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primeiro Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Capital, unidade 

considerada modelar para o Estado e possivelmente para o País
50

. 

A Resolução também prevê, pelos Tribunais, a criação e a manutenção de um 

banco de dados sobre as atividades de cada Centro de Conciliação, as quais serão 

compiladas e, devidamente, monitoradas pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Para Fernanda Levy, Helena Mandelbaum, Sandra Bayer, Tania Almeida, 

Adolfo Braga Neto e Marco Lorencini
51

: 

 

É de fundamental importância que as atividades dos Centros sejam mapeadas 

e avaliadas de forma eficiente e dinâmica, a fim de que se verifique se os 

problemas jurídicos e conflitos de interesses estão tendo o tratamento 

adequado, como previsto por essa política pública. 

Também, compreende-se necessária uma avaliação dos dados subjetivos 

relativos à percepção dos participantes, no que tange ao atendimento e aos 

resultados obtidos pelos serviços oferecidos pelos Centros. Desta forma, 

trabalhando em conjunto e cooperação, os princípios norteadores, de uma 

ordem jurídica justa serão plenamente assegurados. Os resultados obtidos 

através desta avaliação estatística vão interferir, de forma muito positiva, para 

o aprimoramento desta política pública, uma vez que, através deles, será 

possível reconhecer os elementos e informações que influenciarão no 

gerenciamento dos Centros, conferindo maior qualidade aos serviços 

oferecidos e legitimando a disseminação da cultura de pacificação social.  

 

De outro lado, ao Conselho Nacional de Justiça, segundo artigo 15 da 

Resolução, caberá a criação do "Portal da Conciliação", a ser disponibilizado no sítio 

eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br), com as seguintes 

funcionalidades: 

 

 

Art. 15. Fica criado o Portal da Conciliação, a ser disponibilizado no sítio do 

CNJ na rede mundial de computadores, com as seguintes funcionalidades, 

entre outras: 

I – publicação das diretrizes da capacitação de conciliadores e mediadores e 

de seu código de ética; 

II – relatório gerencial do programa, por Tribunal, detalhado por unidade 

judicial e por Centro, com base nas informações referidas no Anexo IV; 

III – compartilhamento de boas práticas, projetos, ações, artigos, pesquisas e 

outros estudos; 

IV – fórum permanente de discussão, facultada a participação da sociedade 

civil; 

V – divulgação de notícias relacionadas ao tema; 

VI – relatórios de atividades da “Semana da Conciliação”. 

Parágrafo único. A implementação do Portal será gradativa, observadas as 

possibilidades técnicas, sob a responsabilidade do CNJ. 

                                                           
50 Disponível em: <http://olhandoodireito.blogspot.com>. Acesso em: 14 dez. 2011. 

51 LEVY et al., 2011. 
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A criação do Portal da Conciliação denota, na visão de Fernanda Levy, Helena 

Mandelbaum, Sandra Bayer, Tania Almeida, Adolfo Braga Neto e Marco Lorencini
52

, o 

comprometimento do Conselho Nacional de Justiça em manter um canal de 

comunicação aberto com a sociedade, para compartilhar boas práticas, projetos e 

pesquisas e cumprir seu dever de informação e transparência, por meio da publicação 

das diretrizes de capacitação e código de ética dos mediadores e dos conciliadores e 

relatórios gerenciais do programa. 

Enfim, as medidas previstas na Resolução n° 125 têm por finalidade diminuir o 

tempo de duração da lide, possibilitar a solução dos conflitos por meio de técnicas e 

procedimentos mais simplificados e reduzir a demanda judicial, como um mecanismo 

de acesso à ordem jurídica justa. 

 

 

2.1.1 Direito de acesso à ordem jurídica justa 

 

 

O princípio de acesso à justiça, previsto no artigo 5°, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, não objetiva apenas assegurar o acesso formal da população aos 

Órgãos Judiciários, e sim um acesso qualificado que propicie aos indivíduos, de modo 

geral, o acesso à ordem jurídica justa. 

Assim, embora o acesso à jurisdição integre a categoria dos direitos 

fundamentais, para Maria Beatriz Espirito Santo Mardegan
53

, essa circunstância não 

significa somente possibilitar que os litígios sejam levados ao conhecimento do Órgão 

Judiciário. Significa, sobretudo, que será dada uma solução ao caso concreto e que a 

decisão será útil para a parte que a postula. 

Este também é o pensamento de Wambier
54

: 

 

                                                           
52 LEVY et al., 2011. 
53 MARDEGAN, Maria Beatriz Espírito Santo. Arbitragem: um meio de acesso à ordem jurídica justa.  

Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8665>. Acesso em: 14 dez. 

2011. 

54 WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Anotações sobre a efetividade do 

processo. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 92, n. 814, ago. 2003, p. 63. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8665
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8665
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O direito de acesso à justiça, erigido à dignidade de garantia constitucional, 

quer dizer bem mais do que a possibilidade de se obterem provimentos 

„formais‟, isto é, decisões judiciais dotadas apenas potencialmente da aptidão 

de operar transformações no mundo real. Quando se fala em direito de acesso 

à justiça, o que se quer dizer é direito de acesso à efetiva tutela jurisdicional. 

 

Kazuo Watanabe
55

 diz que é função do Poder Judiciário, através do Conselho 

Nacional de Justiça, organizar os serviços de tratamento de conflitos por todos os meios 

adequados, e não apenas através da adjudicação de solução estatal em processos 

contenciosos. Ressalta que cabe ao Judiciário institucionalizar, de forma permanente, os 

meios consensuais de solução de contendas, como a mediação e a conciliação, e que: 

 

O objetivo primordial que se busca com a instituição de semelhante política 

pública é a solução mais adequada dos conflitos de interesses, pela 

participação decisiva de ambas as partes na busca do resultado que satisfaça 

seus interesses, o que preservará o relacionamento delas, propiciando a 

justiça coexistencial. 

 

O autor ainda menciona que, por meio dessa política pública judiciária, a qual 

proporciona aos jurisdicionados uma solução mais adequada dos conflitos, o Judiciário 

Nacional estará adotando um importante filtro da litigiosidade que, ao contrário de 

barrar o acesso à justiça, assegurará aos jurisdicionados o acesso à ordem jurídica justa, 

uma vez que o sistema tradicional de resolução de conflitos, na maioria das vezes, não 

traz uma resposta rápida às partes envolvidas no litígio. 

Fernanda Levy, Helena Mandelbaum, Sandra Bayer, Tania Almeida, Adolfo 

Braga Neto e Marco Lorencini
56

 lecionam que a  disponibilização de meios consensuais 

de solução de controvérsias possibilita a escolha apropriada do instrumento ao caso, 

contemplando-se, assim, o que hoje se entende por acesso à ordem jurídica justa, ou 

seja, a oferta de métodos adequados, tempestivos e efetivos para as diferentes demandas 

que acorrem ao Judiciário. 

O acesso à ordem jurídica justa depende, pois, de um processo efetivo e rápido, 

que assegure aos jurisdicionados não apenas o direito de ingressar perante o Poder 

Judiciário na busca de uma pretensão, mas de obter uma resposta Estatal que seja útil e 

eficiente. 

                                                           
55 WATANABE, 2011b, p. 383-384. 

56 LEVY et al., 2011. 
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Assim sendo, o inciso XXXV do artigo 5° da Constituição Federal deve ser visto 

não apenas como uma mera garantia de acesso aos órgãos Judiciais, mas como um 

instrumento de acesso à ordem jurídica justa, de forma efetiva, tempestiva e adequada. 

 

 

2.1.2 Dos instrumentos de pacificação social 

 

 

Em relação aos instrumentos de pacificação social, Raduan Miguel Filho
57

 bem 

discorre sobre o tema: 

 

Os métodos alternativos de solução de controvérsias surgem como opção 

eficaz ao jurisdicionado, em atenção ao clamor da sociedade por uma 

prestação jurisdicional mais célere. A utilização deste método visa oferecer e 

assegurar uma melhor e efetiva solução de conflitos à população, fugindo 

assim dos modelos tradicionais de resoluções de conflitos. O objetivo é 

procurar demonstrar que, além da jurisdição estatal, existem outros meios de 

pacificação social, os quais também colocam fim às controvérsias e realizam 

a justiça. Destaque-se que mecanismos alternativos objetivam não somente 

oferecer uma prestação jurisdicional mais célere à sociedade, mas também 

verdadeira pacificação social; além do que, oportunizam também a resolução 

do conflito antes que seja instaurada qualquer demanda judicial, desafogando 

assim o Judiciário. 

 

A mediação e a conciliação, prática padronizada em todos os Tribunais pela 

Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça, segundo artigo 4° da referida 

norma, surgem como instrumentos efetivos de pacificação social, solução e prevenção 

de litígios. 

Fernanda Levy, Helena Mandelbaum, Sandra Bayer, Tania Almeida, Adolfo 

Braga Neto e Marco Lorencini
58

 ressaltam que, devido à constatação de distintas 

modalidades de prática da Conciliação e da Mediação, nos diferentes Estados da 

Federação, percebeu-se a necessidade de padronizar o exercício dessas práticas e de 

incorporá-las a um programa de política pública, para as esferas da Justiça Estadual, 

Federal e do Trabalho, respeitando-se as peculiaridades de cada uma delas. Segundo os 

autores, a padronização objetiva conciliar crenças sociais e especificidades locais, neste 

País de dimensões continentais e de vasta diversidade cultural. 
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2.1.2.1 Da Mediação 

 

 

A mediação consiste em um método consensual de solução de conflitos, em que 

um terceiro (o mediador), auxiliará na facilitação do diálogo entre as partes envolvidas, 

para que possam administrar os seus problemas e consigam alcançar uma solução para o 

problema que as afligem. 

Sobre a mediação, Petrônio Calmon
59

 pondera que: 

 

Mediação é a intervenção de um terceiro imparcial e neutro, sem qualquer 

poder de decisão, para ajudar os envolvidos em um conflito a alcançar 

voluntariamente uma solução mutuamente aceitável. A mediação se faz 

mediante um procedimento voluntário e confidencial, estabelecido em 

método próprio, informal, porém coordenado.  
 

A mediação, para Ruberlei Bulgarelli
60

, é uma maneira de autocomposição dos 

conflitos, realizada através de um terceiro imparcial, que auxilia as partes na obtenção 

de uma solução para a controvérsia estabelecida: 

 

A mediação é uma forma de autocomposição dos conflitos, com o auxílio de 

um terceiro imparcial, que nada decide, mas apenas auxilia as partes na busca 

de uma solução. Um método de condução de conflitos, aplicado por um 

terceiro neutro e especialmente treinado, cujo objetivo é restabelecer a 

comunicação produtiva e colaborativa entre as pessoas que se encontram em 

um impasse, ajudando-as a chegar a um acordo. 

Desta forma, a Mediação se utiliza de um terceiro para auxiliar as partes na 

busca de uma solução satisfatória para ambas, sem contudo opinar 

diretamente sobre a lide em questão, utilizando-se de técnicas que propiciem 

oportunidades para que as mesmas possam tomar decisões, auxiliando de 

forma construtiva o restabelecimento da comunicação entre elas, 

aproximando-as de tal modo que a decisão tomada seja do agrado de todos, 

preservando assim as relações que existiam antes do conflito. 

 

Como dito alhures, na mediação, o terceiro imparcial atua como mero 

facilitador, mantendo-se equidistante das partes e buscando equilibrar o poder entre os 

                                                           
59 CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 

119. 

60 BULGARELLI, Ruberlei. A mediação, conciliação e arbitragem: métodos extrajudiciais de solução 

de controvérsias como alternativas frente a morosidade da justiça estatal brasileira. Disponível em: 

<http://www.sesconms.org.br/artigo_ler.asp?codigo=30>. Acesso em: 14 dez. 2011. 
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contendores, uma vez que são as partes envolvidas no litígio que decidem qual é a 

melhor solução para o conflito apresentado. 

De acordo com Maria Berenice Dias
61

: 

 

O Mediador favorece o diálogo na construção de alternativas satisfatórias a 

ambas as partes. A decisão não é tomada pelo mediador, mas pelas partes, 

pois a finalidade da mediação é permitir que os interessados resgatem a 

responsabilidade por suas próprias escolhas.  

 

Finalmente, importante destacar, consoante nos ensina Walsir Edson Rodrigues 

Junior
62

, que a medição possui como princípios o caráter voluntário; a não adversidade; 

a credibilidade, a imparcialidade e a neutralidade do mediador; a flexibilidade; a 

informalidade e a confiabilidade do processo. 

Débora Dias Thomé
63

 menciona que, para a tutela diferenciada se consolidar, é 

preciso que: 

 

Além da confiabilidade das decisões, ela apresente vantagens acentuadas em 

relação à jurisdição comum, quanto à rapidez, informalidade e ao custo. E é 

nestes pontos que a técnica da mediação leva vantagem. Isto porque ela tem 

como características a economia de tempo e recursos financeiros, a 

informalidade (oralidade e ambiente descontraído), a autonomia das decisões 

(não exige homologação futura) e o equilíbrio entre as partes. 

 

 

2.1.2.2 Da Conciliação 

 

 

A conciliação, igualmente, é uma forma de resolução de conflitos. Por meio 

dela, um terceiro (conciliador) auxiliará na busca da solução do conflito, de forma justa 

para ambas as partes, através de concessões mútuas. O conciliador pode sugerir às 
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partes o que fazer, pode opinar sobre o caso concreto, ao contrário do mediador, que 

visa apenas à comunicação entre as partes, a facilitação de seu diálogo para que possam 

sozinhas administrar o conflito instalado. 

Segundo informações obtidas no site do Conselho Nacional de Justiça
64

, a 

conciliação: 

 

É um meio alternativo de resolução de conflitos em que as partes confiam a 

uma terceira pessoa (neutra), o conciliador, a função de aproximá-las e 

orientá-las na construção de um acordo. O conciliador é uma pessoa da 

sociedade que atua, de forma voluntária e após treinamento específico, como 

facilitador do acordo entre os envolvidos, criando um contexto propício ao 

entendimento mútuo, à aproximação de interesses e à harmonização das 

relações. 

 

Na visão de Águida Arruda Barbosa
65

, a conciliação é um equivalente 

jurisdicional de alta tradição no direito brasileiro, que pode ser definida como 

reorganização lógica no tocante aos direitos que cada parte acredita ter, polarizando-os, 

eliminando os pontos incontroversos, para delimitar o conflito, e, com técnicas 

adequadas, em que o conciliador visa a corrigir percepções recíprocas, aproxima as 

partes em um espaço concreto. 

Ruberlei Bulgarelli
66

 pondera que a conciliação tem conceito similar ao da 

mediação, apresentando, basicamente, um diferencial: 

 

A conciliação tem conceito bem similar ao da Mediação, onde podemos 

colocar que se trata de um esforço da partes para a resolução de 

controvérsias, utilizando-se do auxilio de um terceiro conciliador de forma 

imparcial na condução de uma solução ao conflito, opinando soluções 

quando as partes não conseguirem um entendimento.  

A diferença básica é a intervenção do conciliador na proposição da solução, o 

que não temos na mediação, onde as partes são responsáveis na determinação 

das soluções.  

Neste método, contudo, as partes continuam com sua autonomia no que diz 

respeito à solução proposta, ou seja, aceitam se quiserem, pois o conciliador 

apenas propõe saídas, quem decide são as partes de acordo com a 

conveniência para as mesmas. 
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Acerca da figura do conciliador, conforme Manual de Autocomposição 

Judicial
67

, trata-se de: 

 

Terceiro neutro, que deve ter conhecimento técnico necessário para o bom 

desenvolvimento do processo; sua função é a de restabelecer a comunicação 

entre as partes, conduzindo as negociações, ou seja, instruindo as partes 

quanto a maneira mais conveniente a portarem-se perante o curso do 

processo a fim de obterem a sua efetiva concretização. O conciliador deve 

garantir às partes que a discussão proporcione um acordo fiel ao direito da 

comunidade em que vivem, moral e justo.  
 

A seu turno, Patrícia Cavassani
68

 pondera que a conciliação, como instrumento 

de pacificação social, resolve boa parte dos conflitos da sociedade através de decisões 

dos próprios interessados, o que proporciona tranquilidade social e evita outros litígios 

entre as mesmas partes. Isso porque, diferentemente das sentenças judiciais, em que 

terceiros impõem uma decisão às partes litigantes, as quais muitas vezes, deixam de 

cumpri-la; as pessoas que se conciliam respeitam os acordos que celebram. A 

Conciliação poupa tempo e dinheiro das partes e do Poder Público, além de, muitas 

vezes, ser mais efetiva. 

Na conciliação, o indivíduo que exerce a função de conciliador conduz as partes 

no exame de seus direitos, podendo fazer sugestões e opinar quanto ao mérito da 

questão, buscando, sempre, a realização do acordo. Assim, a prática conciliatória 

consiste em vantajoso instrumento que visa, principalmente, a ofertar uma solução mais 

célere às demandas judiciais, em que as partes, por meio de concessões mútuas, 

constroem um acordo. 

 

 

2.1.3 Capacitação dos conciliadores e mediadores 

 

 

Entre seus princípios informadores, a Resolução n° 125 do Conselho Nacional 

de Justiça destaca a qualidade dos serviços como garantia de acesso à ordem jurídica 

justa, estabelecendo, para tanto, conteúdo programático mínimo para cursos de 

capacitação de serventuários, conciliadores e mediadores.  
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Para a capacitação de tais profissionais, mostrou-se necessário, além de 

formação mínima exigida para a atuação desses facilitadores e as diferentes realidades 

econômicas, sociais e geográficas de cada Tribunal, a adoção de um modelo de 

conteúdo programático em âmbito nacional. 

Eis os módulos previstos: 

 

O modelo é composto por três módulos sucessivos e complementares, que 

correspondem a diferentes níveis de capacitação. Todos aqueles que irão 

atuar nos Centros de Resolução de Disputas, inclusive servidores e 

conciliadores e mediadores já capacitados, necessariamente terão que cursar 

o Módulo I. Conciliadores e Mediadores terão que cursar os Módulos I e II e, 

finalmente os mediadores terão que se capacitar nos três módulos. 

O Módulo I, com 12 horas/aula, denominado “Introdução aos Meios 

Alternativos de Solução de Conflitos” versará sobre os diferentes meios não 

adversariais de solução de conflitos, com noções básicas sobre o conflito e a 

comunicação, disciplina normativa sobre o tema, experiências nacionais e 

internacionais, assegurando a compreensão dos objetivos da política pública 

de tratamento adequado de conflitos. 

O Módulo II, com 16 horas/aula,denominado “Conciliação e suas Técnicas” 

se propõe a habilitar os facilitadores na utilização de técnicas 

autocompositivas de solução de conflitos, com enfoque na negociação e 

conciliação, trazendo padrões de comportamento ético e posturas exigidas no 

relacionamento com partes e diferentes profissionais envolvidos no CRD. 

O Módulo III, com 16 horas/aula, denominado “Mediação e suas Técnicas” 

se propõe a habilitar os facilitadores na utilização de técnicas 

autocompositivas de solução de conflitos, com enfoque na mediação, 

identificando as diferentes Escolas, a multidisciplinaridade, as formas de sua 

aplicação, com destaque para a mediação judicial. 

Os Módulos II e III serão necessariamente seguidos de estágio 

supervisionado. Para o Módulo II, a carga horária será de 12 horas e para o 

Módulo III será de 24 horas. 

Os certificados de capacitação apenas serão emitidos após a conclusão do 

estágio supervisionado. 

Em relação aos servidores, o módulo I será complementado por módulo 

específico, destinado a detalhar o “modus operandi” do CRD, os 

procedimentos administrativos, de orientação ao público e de 

encaminhamento a entidades parceiras e outros órgãos públicos. 

 

A formação dos profissionais, contudo, deverá ser realizada de forma 

permanente, circunstância que fica clara ao se observar o disposto no artigo 12, § 2º, da 

Resolução n° 125 do Conselho Nacional de Justiça, o qual estabelece que todos os 

conciliadores, mediadores e outros especialistas em métodos consensuais de solução de 

conflitos deverão submeter-se a reciclagem permanente e à avaliação do usuário. 

O artigo 1º do Código de Ética dos Conciliadores e dos Mediadores consagra os 

princípios fundamentais que regem a atuação dos referidos profissionais, a saber: 

 



49 

 

§1º Confidencialidade – Dever de manter sigilo sobre todas as informações 

obtidas na sessão, salvo autorização expressa das partes, violação à ordem 

pública ou às leis vigentes, não podendo ser testemunha do caso, nem atuar 

como advogado dos envolvidos, em qualquer hipótese; 

§2º Competência – Dever de possuir qualificação que o habilite à atuação 

judicial, com capacitação na forma desta Resolução, observada a reciclagem 

periódica obrigatória para formação continuada; 

§3º Imparcialidade – Dever de agir com ausência de favoritismo, preferência 

ou preconceito, assegurando que valores e conceitos pessoais não interfiram 

no resultado do trabalho, compreendendo a realidade dos envolvidos no 

conflito e jamais aceitando qualquer espécie de favor ou presente; 

§4º Neutralidade – Dever de manter equidistância das partes, respeitando 

seus pontos de vista, com atribuição de igual valor a cada um deles; 

§5º Independência e autonomia - Dever de atuar com liberdade, sem sofrer 

qualquer pressão interna ou externa, sendo permitido recusar, suspender ou 

interromper a sessão se ausentes as condições necessárias para seu bom 

desenvolvimento, tampouco havendo obrigação de redigir acordo ilegal ou 

inexequível; 

§6º Respeito à ordem pública e às leis vigentes – Dever de velar para que 

eventual acordo entre os envolvidos não viole a ordem pública, nem contrarie 

as leis vigentes. 

 

Integrado aos princípios citados acima, o artigo 2° do Código de Ética dos 

Conciliadores e dos Mediadores Judiciais prevê regras de natureza procedimental da 

conciliação / mediação e que devem, pelos conciliadores / mediadores, ser observadas 

para o bom desenvolvimento dos trabalhos, permitindo que haja o engajamento dos 

envolvidos, com vistas à pacificação e ao comprometimento com eventual acordo 

obtido. 

Assim estão individualizados os deveres dos conciliadores e dos mediadores no 

desempenho de suas funções: 

 

 

§1º Informação - Dever de esclarecer os envolvidos sobre o método de 

trabalho a ser empregado, apresentando-o de forma completa, clara e precisa, 

informando sobre os princípios deontológicos referidos no capítulo I, as 

regras de conduta e as etapas do processo. 

§2º Autonomia da vontade – Dever de respeitar os diferentes pontos de vista 

dos envolvidos, assegurando-lhes que cheguem a uma decisão voluntária e 

não coercitiva, com liberdade para tomar as próprias decisões durante ou ao 

final do processo, podendo inclusive interrompê-lo a qualquer momento. 

§3º Ausência de obrigação de resultado – Dever de não forçar um acordo e de 

não tomar decisões pelos envolvidos, podendo, quando muito, no caso da 

conciliação, criar opções, que podem ou não ser acolhidas por eles. 

§4º Desvinculação da profissão de origem – Dever de esclarecer aos 

envolvidos que atua desvinculado de sua profissão de origem, informando 

que, caso seja necessária orientação ou aconselhamento afetos a qualquer 

área do conhecimento poderá ser convocado para a sessão o profissional 

respectivo, desde que com o consentimento de todos. 
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§4º Teste de realidade – Dever de assegurar que os envolvidos, ao chegarem 

a um acordo, compreendam perfeitamente suas disposições, que devem ser 

exeqüíveis, gerando o comprometimento com seu cumprimento. 
 

Para Fernanda Levy, Helena Mandelbaum, Sandra Bayer, Tania Almeida, Adolfo 

Braga Neto e Marco Lorencini
69

, a formação adequada e o treinamento de conciliadores 

e de mediadores, bem como dos servidores e magistrados, são pilares dessa política 

pública, tendo em vista que a busca pela excelência do serviço passa, necessariamente, 

pela atuação de alta qualidade daqueles que conduzirão, efetivamente, todo o trabalho. 

 

 

2.1.4 Redução do número de processos judiciais. 

 

 

Como já analisado anteriormente, a cultura demandista da sociedade brasileira 

acarreta a sobrecarga de serviço no Poder Judiciário. Trata-se de um círculo vicioso, 

pois, quanto mais processos de conhecimento, maior é o número de recursos e, por 

conseguinte, mais são os processos de execução. Com isso, nasce a necessidade de 

mudar essa cultura existente no País.  

Desse modo, através de formas alternativas de resolução de conflitos, em 

especial dos meios consensuais, espera-se estancar o aumento da demanda e, ainda, 

reduzir o número de processos judiciais. 

Assim, a redução do número de processos judiciais nada mais é do que uma 

consequência da adoção de uma postura pacifista seguida pelo Poder Judiciário através 

da política nacional de conciliação.  

Os centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, que são objeto da 

política nacional de conciliação, conforme previsto no art. 7 º da resolução 125 do 

Conselho Nacional de Justiça, oferecerão condições aos cidadãos de comporem suas 

lides antes mesmo de ingressarem com as ações judiciais. Dessa forma, milhões de 

novos processos judiciais, que seriam ajuizados perante o Poder Judiciário, não entrarão 

para o acervo do Poder Judiciário, aumentando os seus números. 
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Em reportagem retirada do site do Conselho Nacional de Justiça
70

, o Ministro 

Gilmar Mendes, durante seminário acerca dos instrumentos efetivos de pacificação 

social, comentou a existência, atualmente, de grande quantidade de processos em 

tramitação no Judiciário. Segundo o Ministro, existe, hoje, a necessidade de fazer uso 

sistemático de prática da conciliação, uma vez que a taxa de congestionamento mostra 

que um de cada três cidadãos brasileiros possuem ao menos uma ação na Justiça. 

Enfatizou, ao complementar que, ao seu ver, não existe outra alternativa a não ser a 

busca de modelos alternativos de solução de conflitos para dar celeridade e fazer com 

que o Judiciário atue de forma ativa. 

Comentando a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, Watanabe
71

 

conclui: 

 

Desde que seja adequadamente implantada a Resolução, certamente 

assistiremos a uma transformação revolucionária, em termos de natureza, 

qualidade e quantidade dos serviços judiciários, com o estabelecimento de 

filtro importante da litigiosidade, com o atendimento mais facilitado dos 

jurisdicionados em seus problemas jurídicos e conflitos de interesse e com 

maior índice de pacificação das partes em conflito, e não apenas solução dos 

conflitos, isso tudo se traduzindo em redução da carga de serviços do nosso 

judiciário, que é sabidamente excessiva, e em maior celeridade das prestações 

jurisdicionais. A conseqüência será a recuperação do prestígio e respeito do 

nosso Judiciário. 

 

Considerando todos os benefícios defendidos pelos doutrinadores abordados 

anteriormente e pelo que tem sido divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça a 

respeito da Política Nacional de Conciliação, resta enfrentar a questão relativa à adoção 

dessa Política Pública pelo Tribunal de Justiça do RS. 
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3 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO PELO 

TJ/RS 

 

 

Segundo manifestações de juristas e doutrinadores expostas nos capítulos 

anteriores, consolidou-se, no ambiente jurídico, o entendimento de que a resposta 

judicial, materializada através do comando sentencial, nem sempre atende às pretensões 

das partes envolvidas no litígio. 

Assim sendo, o Conselho Nacional de Justiça, buscando tornar a prestação 

jurisdicional mais efetiva e célere e, ainda, aperfeiçoar o Poder Judiciário em âmbito 

nacional, editou, em 29 de novembro de 2010, a Resolução n° 125/2010, mecanismo 

que prevê, consoante já referido, a criação dos meios alternativos para a resolução dos 

conflitos. 

Uma das determinações da Resolução n° 125, conforme destacado no capítulo 

anterior, consiste na criação, pelos Tribunais dos Estados, de Núcleos Permanentes de 

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos que possuem, dentre outras atribuições, a 

incumbência de desenvolver a Política Judiciária de Tratamento Adequado dos 

Conflitos de Interesses, bem como planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações 

voltadas ao cumprimento da política e suas metas. A Resolução também previu a 

criação dos Centos Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania.  

Nesse sentido, prazos foram estabelecidos pela Resolução para que os Tribunais 

dos Estados providenciem a implantação dos referidos Órgãos. 

Segundo disposto nos artigos 7° e 8°, para a instituição dos Núcleos 

Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, a Resolução estipulou o 

prazo de 30 dias; para a criação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania nas Comarcas das Capitais dos Estados e nas Comarcas do Interior, 

subseções e regiões judiciárias de maior movimento forense, o prazo foi fixado em 04 

meses e, finalmente, para instalação dos Centros nas demais comarcas, subseções e 

regiões judiciárias do Estado foi estipulado o prazo de 12 meses. 
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3.1 DA CRIAÇÃO DO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DE 1º GRAU DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, considerando o disposto 

nos artigos 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal e 125, inciso IV, do 

Código de Processo Civil; considerando os termos da Resolução n° 125/2010 do 

Conselho Nacional de Justiça; considerando a necessidade de estabelecer diretrizes para 

criação e disseminação de meios alternativos de dissolução de conflitos, visando a 

celeridade e efetividade na resolução da demanda; considerando a conveniência de que 

os procedimentos na busca de soluções alternativas de resolução de conflitos sejam 

implementados e uniformizados nas comarcas do Estado; considerando ser objetivo 

estratégico do Tribunal de Justiça do Estado incrementar a resolução da demanda, criou, 

através da Resolução nº 869/2011-COMAG, de 29 de março de 2011, no âmbito do 

Estado do Rio Grande do Sul, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos, como órgão deliberativo.  

O prazo estabelecido na Resolução n° 125, que concedia ao Estado o lapso 

temporal de apenas 30 dias para a criação do referido Órgão, foi, portanto, descumprido. 

A Resolução nº 869/2011-COMAG, em seu artigo 2°, estabeleceu que o Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, com sede situada na 

Capital estadual, desempenhará suas funções junto à Corregedoria-Geral da Justiça. 

O artigo 3° da Resolução nº 869/2011-COMAG prevê algumas atribuições ao 

Órgão deliberativo, como, por exemplo, o desenvolvimento da política judiciária de 

tratamento adequado dos conflitos de interesses; o planejamento, a implementação, a 

manutenção e o aperfeiçoamento das ações voltadas ao cumprimento da política; a 

criação e a manutenção do cadastro de conciliadores e mediadores, estabelecendo 

critérios de seleção, inscrição e desligamento, dentre outras ações afins. 

Integram o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 

Conflitos do TJ/RS, conforme o disposto no art. 4º da Resolução nº 869/2011-COMAG, 

o Desembargador Corregedor-Geral; o Juiz-Corregedor com atribuição sobre a matéria 

da conciliação/mediação; os Juízes de Direito das centrais de conciliação e mediação 
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das comarcas de entrância final; até três Juízes de Direito com atuação em projetos 

relativos à matéria; e um coordenador de correição ou Assessor da CGJ. 

Nesse sentido, consoante expediente autuado sob nº 0010-11/000662-0 da 

Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em 23 de maio de 2011, 

o Desembargador Ricardo Raupp Ruschel, Corregedor-Geral, cuidando da Designação 

de Magistrados e Servidores para comporem o Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos no âmbito do 1º Grau, criado pela Resolução nº 

869/2011-COMAG, designou os seguintes Magistrados e Servidores para integrarem o 

Núcleo, atendendo determinação do artigo 4º, letras B, C, D, E da Resolução antes 

citada: 

 

ART. 4º [...] 

B) O JUIZ-CORREGEDOR COM ATRIBUIÇÃO SOBRE A MATÉRIA 

DA CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO: DRA. ANA CLÁUDIA CACHAPUZ 

SILVA RAABE; 

C) OS JUÍZES DE DIREITO DAS CENTRAIS DE CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO DAS COMARCAS DE ENTRÂNCIA FINAL: DR. DANIEL 

ENGLERT BARBOSA, Juiz de Direito para Coordenador da Central da 

Comarca de Porto Alegre; DR. LUÍS CHRISTIANO ENGER AIRES, Juiz 

de Direito para Coordenador da Central da Comarca de Passo Fundo; DR. 

MARCELO MALIZIA CABRAL, Juiz de Direito para Coordenador da 

Central da Comarca de Pelotas; DR. LEOBERTO NARCISO 

BRANCHER, Juiz de Direito para Coordenador da Central de Caxias do 

Sul; DR. RAFAEL PAGNON CUNHA, Juiz de Direito para Coordenador 

da Central da Comarca de Santa Maria; 

D) ATÉ 3 JUÍZES DE DIREITO COM ATUAÇÃO EM PROJETOS 

RELATIVOS À MATÉRIA: DRA. KAREN BERTONCELLO, Juíza de 

Direito na Comarca de Sapiranga; DR. HUMBERTO DUTRA, Juiz de 

Direito na Comarca de Bagé; DRA. JOSIANE ESTIVALET, Juíza de 

Direito na Comarca de Santa Cruz do Sul. 

E) UM CORRDENADOR DE CORREIÇÃO: VOLNEI HUGEN; UM 

ASSESSOR DA CGJ: FLORISBELA GOMES PORTAL. 

 

A Resolução nº 869/2011-COMAG, em seus artigos 6º e 7º, ainda determina 

que o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos no âmbito 

do 1º Grau realize reunião ordinariamente a cada trimestre, mediante convocação 

realizada pelo Presidente e, extraordinariamente, sempre que houver necessidade, sendo 

que as deliberações serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes, tendo o 

Presidente o voto de qualidade. 

Assim, consoante o teor da ata da 1ª Reunião do Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos no 1° Grau, realizada no dia 08 de julho 

de 2011, na sala de reuniões da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande 
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do Sul, observa-se que a Juíza Corregedora responsável pelo assunto no Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul, Dra. Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, expôs aos 

membros do Núcleo as desconformidades existentes na atuação jurisdicional do 

Tribunal gaúcho com a Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça: 

 

“No dia 08 de julho de 2011, às 14 horas, na Sala de Reuniões da 

Corregedoria-Geral da Justiça, reuniram-se os membros do Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos no 1º Grau, 

sob a Presidência do Des. Ricardo Raupp Ruschel (Corregedor-Geral de 

Justiça), presentes também a Dra. Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe 

(Juíza-Corregedora), Dr. Daniel Englert Barbosa (Juiz de Direito 

Coordenador da Central de Conciliação e Mediação da Comarca de Porto 

Alegre), Dr. Luís Christiano Enger Aires (Juiz de Direito Coordenador da 

Central de Conciliação e Mediação da Comarca de Passo Fundo), Dr. 

Marcelo Malizia Cabral (Juiz de Direito Coordenador da Central de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Pelotas), Dr. Leoberto Narciso 

Brancher (Juiz de Direito Coordenador da Central de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Caxias do Sul), Dr. Humberto Dutra (Juiz de 

Direito da Comarca de Bagé), Dra. Josiane Estivalet (Juíza de Direito da 

Comarca de Santa Cruz do Sul), e Florisbela Gomes Portal, Assessora 

Superior da CGJ. Feita a abertura pelo DD. Corregedor-Geral Presidente do 

Núcleo, Des. Ricardo Raupp Ruschel. Dra. Ana Cláudia teceu considerações 

sobre a evolução dos meios conciliatórios no Estado e sobre as novas 

estratégias a serem implementadas em atendimento à Resolução nº 125/2010-

CNJ. Referiu que, em recente encontro sobre o tema em Brasília, verificou 

que a nomenclatura empregada pelo Poder Judiciário do RS para o trabalho 

desenvolvido na área da conciliação não está de acordo com o estabelecido 

pela Resolução, devendo ser adequada. Referiu, ainda, a necessidade de 

centralizar os dados do 1º e 2º Graus em relação às conciliações/mediações, 

unificando a estrutura.  

 

 

Na sequência os demais membros do Núcleo passaram a apresentar sugestões de 

práticas isoladas associadas à resolução consensual de conflitos, que podem ser 

implementadas de forma uniforme nas comarcas. Vejamos: 

 
 

“A Dra. Josiane discorreu acerca do trabalho de conciliação/mediação 

desenvolvido na Comarca de Santa Cruz do Sul, tendo firmado convênio com 

a UNISC, com participação dos estudantes de Direito, Psicologia e Mestrado 

de ambas as áreas nas audiências que ocorrem no prédio do Fórum. A 

audiência acontece, via de regra, com 2 mediadores e 1 secretário que é quem 

redige o Termo. Referiu que no ano de 2010 foram realizadas 239 audiências 

com 53% de acordos firmados. Informou que a Comarca de Venâncio Aires 

implantou convênio nos mesmos moldes. Dr. Luís Christiano relatou que na 

Comarca de Passo Fundo as conciliações/mediações acontecem em parceria 

com o IMED, onde são realizadas as sessões. A matéria encaminhada é da 

Vara de Família, cujos feitos são selecionados pelo Juiz. Informou que o 

IMED faz, também, encaminhamento psicoterápico.  

(...) 
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O Dr. Humberto referiu que na Comarca de Bagé o chamamento à 

conciliação/mediação é feito por carta simples, o que diminui  os custos e tem 

mostrado bons resultados no comparecimento das partes. A Dra. Ana Cláudia 

referiu que está em elaboração um plano de conciliação para executivos 

fiscais com base na experiência do Dr. Humberto. Dr. Marcelo salientou que 

o chamamento por carta simples ou estafeta obtém em torno de 50% de 

sucesso para as audiências conciliatórias.  

 

 

Visando cumprir a determinação do art. 7º da Resolução 125 do Conselho 

Nacional de Justiça, os juízes integrantes do Núcleo deliberaram sobre os cursos de 

capacitação, treinamento e aperfeiçoamento para a atuação dos conciliadores e 

mediadores nas Centrais de Conciliação e Mediação nos seguintes termos: 

 
“O Núcleo sugeriu a organização de um CAM com foco nas práticas 

conciliadoras. (...) 

Foi discutida a possibilidade de realização de cursos de capacitação nas 

Centrais do interior. Dr. Luís Christiano informou que o Professor Juan 

Carlos Vezzula, Argentino, especialista em conciliação irá passar duas 

semanas em Passo Fundo, podendo ser aproveitado para o curso na Comarca 

que já conta com um número considerável de interessados. Dr. Leoberto 

levantou a questão de se aceitar cursos paralelos de capacitação para 

conciliadores/mediadores, ficando a validação a cargo do Núcleo. Restou 

deliberado que, no mês de Agosto, poderá acontecer curso de conciliadores 

no interior, Comarca de Caxias do Sul e Pelotas, ficando o curso de 

mediadores para Porto Alegre, organizado pela AJURIS. 

 

 

Houve também deliberação a respeito da atividade do conciliador ser exercido 

por assessores de Juízes na seguinte forma:   

 
Dra. Ana Cláudia levantou a questão do uso de Assessores de Juízes ou 

conciliadores na Presidência das audiências de conciliação. Restou 

deliberado que a autorização para tal prática se daria quando existente projeto 

de conciliação no âmbito da Comarca, a ser descrito em Ordem de Serviço a 

ser aprovada pela CGJ, com a respectiva comunicação aos órgãos 

interessados (Ministério Público, Defensoria Pública, OAB e Comissão 

Mista, quando houver).  

 

 

A seguir, nota-se também a preocupação do grupo em implementar a conciliação 

e mediação pré-processual, conforme disposto na resolução objeto deste estudo. 

 
Foi discutida a conciliação/mediação pré-processual, todos concordando que 

representa economia para o Judiciário. (...) 

 Dr. Leoberto sugeriu a criação de um fundo para solução de conflitos não 

judicializados, cuja capacitação se iniciaria nas Centrais já instaladas, Pelotas 

e Caxias. Referiu, entretanto, não haver estrutura física no foro, o que pode 

ser suprido com audiências na Universidade que dispõe de salas, 

computadores e servidores, tudo assistido por conciliadores. (...) 
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Em Pelotas, foi referido que o Posto poderia funcionar na Prefeitura, através 

de convênio sem ônus e que, se solicitada homologação do acordo, esta se 

daria pelo Juiz, se não solicitada, o termo seria apenas arquivado. 

Dr.Luís Christiano levantou a questão dos Postos de Justiça Comunitária, 

conciliação que aconteceria na fase pré-processual, com lançamento de dados 

em Planilha Excel. Foi discutido os limites de tais Postos que, nas 

Faculdades, poderiam tratar de matéria de família e incapazes, não podendo 

tais matérias serem tratadas nos Postos fora das Universidades.  

 

 

Por fim, os membros do Núcleo identificaram a dificuldade que será enfrentada 

inicialmente em relação ao sistema informatizado das centrais de conciliação e 

mediação.  

 

Entretanto, concluíram, há necessidade de um sistema informatizado, tendo 

sido cogitada a possibilidade de terceirizar o sistema, a exemplo do que 

acontece com o FUNORE. (...) 

A questão do teto para as audiências de conciliação/mediação ficou para ser 

definida em momento posterior. Por fim, ficou aprazada para o dia 07 de 

outubro do corrente ano a 2ª reunião do Núcleo. Nada mais tendo a tratar, eu, 

Florisbela Gomes Portal, lavrei a presente Ata, que vai por mim datada e pela 

Dra. ANA CLÁUDIA CACHAPUZ SILVA RAABE assinada. Porto Alegre, 

12 de julho de 2011. ANA CLÁUDIA CACHPAUZ SILVA RAABE, 

Juíza-Corregedora. 

 

Pelo que se depreende da ata transcrita acima, em decorrência da 

recenticidade da resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul está buscando, com as ferramentas disponíveis, cumprir as 

determinações da resolução. Entretanto, em virtude dos limites existentes, tanto de 

pessoal, material e legal, ainda não foi possível implementar todas as determinações do 

CNJ. 

A seguir, serão analisadas as instalações das centrais judiciais de conciliação 

e mediação no âmbito do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul.    

 

 

3.2 DA CRIAÇÃO DA CENTRAL JUDICIAL DE CONCILIAÇÃO E DA CENTRAL 

DE MEDIAÇÃO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL 

 

 

A Resolução n° 125, em seu artigo 8°, consoante exposto quando da análise, no 

capítulo anterior, dos dispositivos da referida norma, determinou a implantação, pelos 
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Tribunais brasileiros, de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, 

responsáveis pela realização das sessões e audiências de conciliação e mediação, 

conduzidas por profissionais devidamente habilitados nas técnicas de solução 

alternativa de litígios. 

No Estado do Rio Grande do Sul, a Resolução 780/2009-COMAG, ainda no ano 

de 2009, já previa a criação da Central Judicial de Conciliação e da Central de 

Mediação, com funcionamento na Comarca de Porto Alegre. 

Vejamos: 

 

ART. 2º A CENTRAL JUDICIAL DE CONCILIAÇÃO FUNCIONARÁ 

NA COMARCA DE PORTO ALEGRE, NO 7º ANDAR DO FORO 

CENTRAL, SENDO AS AUDIÊNCIAS REALIZADAS NA ESTRUTURA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NO 3º ANDAR DO FORO CENTRAL, 

PREFERENTEMENTE EM HORÁRIO OCIOSO DAQUELE ESPAÇO. A 

COORDENAÇÃO SERÁ EXERCIDA POR MAGISTRADO INDICADO 

PELO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 

 

Entretanto, após o advento da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, o 

Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, através das Resoluções 871/2011-

COMAG, 872/2011-COMAG, 873/2011-COMAG e 874/2011-COMAG, de 29.03.2011 

(disponibilizadas no DJE em 05.04.2011 e publicadas em 06.04.2011) criou, 

respectivamente, nas Comarcas de Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul e Santa Maria, 

as Centrais Judiciais de Conciliação e Mediação (artigo 2° das Resoluções).  

Restou, assim, pelo Tribunal de Justiça gaúcho, cumprido o prazo estipulado na 

Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que determinava a criação das 

Centrais, nas Comarcas do Interior de maior movimento forense e da Capital, no lapso 

temporal de 04 meses. 

 

Resolução 871/2011-COMAG 

ART. 2º A CENTRAL FUNCIONARÁ NA COMARCA DE PASSO 

FUNDO, SENDO AS AUDIÊNCIAS REALIZADAS NA ESTRUTURA 

DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS, OU OUTRO JULGADO CONVENIENTE, EM 

HORÁRIO OCIOSO. A COORDENAÇÃO SERÁ EXERCIDA POR 

MAGISTRADO INDICADO PELO CORREGEDOR-GERAL DA 

JUSTIÇA. 

 

Resolução 872/2011-COMAG 

ART. 2º A CENTRAL FUNCIONARÁ NA COMARCA DE PELOTAS, 

SENDO AS AUDIÊNCIAS REALIZADAS NA ESTRUTURA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS, OU OUTRO JULGADO CONVENIENTE, EM 

HORÁRIO OCIOSO. A COORDENAÇÃO SERÁ EXERCIDA POR 
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MAGISTRADO INDICADO PELO CORREGEDOR-GERAL DA 

JUSTIÇA. 

 

Resolução 873/2011-COMAG  

ART. 2º A CENTRAL FUNCIONARÁ NA COMARCA DE CAXIAS 

DO SUL, SENDO AS AUDIÊNCIAS REALIZADAS NA ESTRUTURA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS, OU OUTRO JULGADO CONVENIENTE, 

EM HORÁRIO OCIOSO. A COORDENAÇÃO SERÁ EXERCIDA POR 

MAGISTRADO INDICADO PELO CORREGEDOR-GERAL DA 

JUSTIÇA. 

 

Resolução 874/2011-COMAG 

ART. 2º A CENTRAL FUNCIONARÁ NA COMARCA DE SANTA 

MARIA, SENDO AS AUDIÊNCIAS REALIZADAS NA ESTRUTURA 

DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS, OU OUTRO JULGADO CONVENIENTE, EM 

HORÁRIO OCIOSO. A COORDENAÇÃO SERÁ EXERCIDA POR 

MAGISTRADO INDICADO PELO CORREGEDOR-GERAL DA 

JUSTIÇA. 

 

De outro lado, a Resolução do Conselho Nacional de Justiça estipulou, para a 

instalação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania nas demais 

comarcas, subseções e regiões judiciárias do Estado, o prazo de 12 meses. 

Entretanto, considerando a falta de estrutura dos Órgãos Judiciários e de pessoal 

capacitado, o Tribunal de Justiça gaúcho, no mesmo sentido do que vem ocorrendo com 

inúmeros outros tribunais de Estados brasileiros, está encontrando dificuldades para 

garantir a implantação dos Centros nas demais Comarcas do Estado.  

O fato é que, nas Comarcas do Interior, os Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania ainda não chegaram, levando, pois, inúmeros magistrados a 

desenvolverem, com o desiderato de aprimorar o serviço prestado pelo Poder Judiciário 

à população, programas e campanhas sociais diversas. 

Segundo previsto nos artigos terceiros das Resoluções 871/2011-COMAG, 

872/2011-COMAG, 873/2011-COMAG e 874/2011-COMAG, a prática conciliatória 

terá aplicação nos processos envolvendo as seguintes questões: 

 

 

ART. 3º A CONCILIAÇÃO TERÁ APLICAÇÃO: 

I - NAS QUESTÕES DO SUPERENDIVIDAMENTO, PRÁTICA 

INSTITUCIONALIZADA NO ART. 1.040-A DA CONSOLIDAÇÃO 

NORMATIVA JUDICIAL E OUTRAS SITUAÇÕES QUE VIABILIZEM 

TRATAMENTO ANÁLOGO, TAIS COMO QUESTÕES ENVOLVENDO 

CONDOMÍNIOS, CONSUMIDORES, NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS, QUANDO A PARTE OPTE PELA CONCILIAÇÃO 

PARAPROCESSUAL; 

II - EM PROJETOS ESPECIAIS DE CONCILIAÇÃO, MEDIANTE 

PRÉVIO AJUSTE COM AS UNIDADES JURISDICIONAIS, BEM ASSIM 
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EM AÇÕES QUE ENVOLVAM GRANDES LITIGANTES OU AÇÕES DE 

MASSA, ONDE QUALQUER DAS PARTES TENHA MANIFESTADO 

PROPÓSITO OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ACORDO; 

III – QUANDO O MAGISTRADO QUE PRESIDE O PROCESSO 

ENVOLVENDO MATÉRIA CÍVEL OU DE FAMÍLIA ENTENDA 

PERTINENTE A ADOÇÃO DESSA PRÁTICA. 

 

O dispositivo mencionado, em seus parágrafos, também especifica o 

procedimento que deverá ser observado nos feitos que admitam a aplicação da prática 

conciliatória. 

Vejamos: 

 

§ 1º O PROCEDIMENTO PARA O INCISO I COMPREENDERÁ O 

ATENDIMENTO, ATRAVÉS DO PREENCHIMENTO DE 

FORMULÁRIO PADRÃO E IMEDIATO AGENDAMENTO DE 

AUDIÊNCIA COLETIVA DE RENEGOCIAÇÃO COM OS CREDORES 

IDENTIFICADOS. A COMUNICAÇÃO SERÁ FEITA POR MEIO DE 

CARTA-CONVITE, PREFERENCIALMENTE POR VIA ELETRÔNICA. 

HOMOLOGADO O ACORDO, SERÁ DISTRIBUÍDO A UM DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA REGISTRO E ARQUIVAMENTO.  

§ 2º NO CASO DOS INCISOS II E III, OS MAGISTRADOS OU AS 

PARTES ENCAMINHARÃO A LISTA DOS PROCESSOS AO JUIZ-

COORDENADOR DA CENTRAL QUE, ENTENDENDO VIÁVEL A 

CONCILIAÇÃO, DESIGNARÁ SESSÃO, ELABORARÁ PAUTA E 

DISTRIBUIRÁ OS PROCESSOS ENTRE OS CONCILIADORES 

HABILITADOS. O CUMPRIMENTO E O ASSESSORAMENTO DAS 

AUDIÊNCIAS FICARÃO A CARGO DAS VARAS ENVOLVIDAS NO 

PROJETO. 

OBTIDO O ACORDO, SERÁ LAVRADO O TERMO, QUE SERÁ 

SUBMETIDO À HOMOLOGAÇÃO DOS JUÍZES COMPETENTES. EM 

SE TRATANDO DE GRANDES LITIGANTES, PODERÁ SER 

AJUSTADO PELA CENTRAL A CEDÊNCIA DE PESSOAL DE APOIO 

PARA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS, MEDIANTE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. 

§ 3º OS CONCILIADORES SERÃO SELECIONADOS DE ACORDO 

COM CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO PRÓPRIA. 

 

A seguir, para melhor compreensão dos procedimentos adotados, segue o 

fluxograma das hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 3° das Resoluções: 
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Lista de processos encaminhada 

ao Juiz-Coordenador que 

elaborará a pauta e distribuirá 

os feitos entre os conciliadores 
 

 

 

 

 

acordo 

 

 

 

 

 

Lavratura de termo de acordo 

 

 

 

 

 

Homologação pelo Juiz 

competente (validade de título 

executivo) 

 

Figura 2 - Fluxograma da tramitação dos processos nas hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 3° 

da Resolução 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

A mediação, por sua vez, será objeto de oferta ao público que, com tal intuito, 

direciona-se aos Juizados Especiais Cíveis das Comarcas de Passo Fundo, Pelotas, 

Caxias do Sul e Santa Maria; bem como ao público que se dirige à instituição da 

Defensoria Pública e demais entidades parceiras. A prática também poderá ser ofertada 

pelo Magistrado que preside processo judicial envolvendo matéria cível ou de família, 

em que a adoção dessa prática se mostre medida pertinente ao caso (artigo 4° das 

Resoluções). 

Em caso de obtenção de acordo na sessão de mediação, designada com base nas 

duas primeiras hipóteses, será expedido termo de mediação que, após homologação pelo 

Juiz-Coordenador, apresentará validade de título executivo judicial. Na terceira 

hipótese, o Magistrado que preside processo envolvendo matéria cível ou de família e 
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que entenda pertinente a medida, encaminhará a lista dos feitos nestas condições ao 

Juiz-Coordenador do Centro que, vendo como viável a prática mediativa, designará 

sessão, elaborará pauta e distribuirá os processos entre os mediadores devidamente 

habilitados. Em caso de lavratura de acordo, o termo será submetido à homologação dos 

magistrados competentes (§§ do artigo 4° das Resoluções). 

 A seguir, para melhor compreensão dos procedimentos adotados, segue o 

fluxograma das hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 4° das Resoluções: 

 

 

Designada sessão de mediação 
 

 

 

 

Com acordo 

 

 

 

 

Lavratura de termo de mediação 

 

 

 

 

 

Homologação pelo Juiz 

competente (validade de título 

executivo) 

 

Figura 3 - Fluxograma da tramitação dos processos nas hipóteses previstas nos incisos I e II do 

artigo 4° da Resolução 
Fonte: Elaboração do Autor 

 

 

E, ainda, o fluxograma da hipótese prevista no inciso III do artigo 4° das 

Resoluções abordadas: 
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Juiz-Presidente dos processos 

encaminha processo que entenda 

cabível à mediação. O Juiz-

Coordenador lista os feitos 

 

 

 

Viabilidade da medida / 

designação de sessão de 

mediação 

 

 

 

Distribuição dos processos entre 

os mediadores habilitados 

 

 

 

Com acordo 

 

 

 

Lavratura de termo de mediação 

 

 

 

Homologação pelos Juízes  

competentes 

Figura 4 - Fluxograma da tramitação dos processos na hipótese prevista no inciso III do artigo 4° 

da Resolução 

Fonte: Elaboração da Autora 

 

O artigo 7° das Resoluções determina ao Magistrado Coordenador da Central o 

levantamento dos dados necessários para o acompanhamento dos resultados, cujo 

estudo permitirá uma prestação jurisdicional mais ágil e qualificada, aumentando o 

número de conflitos pacificados, sem olvidar a racionalidade e segurança jurídica. 

Deverá, também, realizar pesquisa de satisfação entre os usuários do serviço. 

Ademais, com a finalidade de facilitar o acesso populacional ao Judiciário, as 

Centrais de Conciliação e de Mediação poderão contar, para a coleta de solicitações 
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realizadas pelos interessados e para a realização das sessões de conciliação e mediação, 

com o apoio de Postos Avançados de Justiça Comunitária, órgãos que deverão oferecer 

estrutura adequada para a realização das sessões. 

Para melhor compreensão: 

 

ART. 8º COM O OBJETIVO DE FACILITAR O ACESSO DA 

POPULAÇÃO À JUSTIÇA, A CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO PODERÁ CONTAR COM POSTOS AVANÇADOS DE 

JUSTIÇA COMUNITÁRIA PARA A COLETA DE SOLICITAÇÕES 

REALIZADAS DIRETAMENTE PELOS INTERESSADOS E PARA A 

REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO, 

MEDIANTE CONVÊNIOS COM ENTIDADES E INSTITUIÇÕES 

PARCEIRAS, DE ACORDO COM O VOLUME DE TRABALHO E 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA CENTRAL E MEDIANTE 

PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. 

§ 1º OS POSTOS AVANÇADOS DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA 

OFERECERÃO A ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO 

DAS SESSÕES DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. 

§ 2º O RECEBIMENTO DOS PEDIDOS E AS SESSÕES DE 

CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO TRANSCORRERÃO NOS POSTOS 

AVANÇADOS DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA, REMETENDO-SE O 

TERMO DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO À CENTRAL DE 

MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO 

PELO JUIZ-COORDENADOR, TENDO VALIDADE DE TÍTULO 

EXECUTIVO JUDICIAL.  

§ 3º OS MEDIADORES E CONCILIADORES QUE ATUARÃO NOS 

POSTOS AVANÇADOS DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA SERÃO OS 

MESMOS QUE ATUAM NA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO. 

§ 4º OS POSTOS AVANÇADOS DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA SERÃO 

COORDENADOS E SUPERVISIONADOS PELA CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. 

 

Importante destacar que os mediadores e conciliadores que desempenharão 

funções junto aos Postos Avançados de Justiça Comunitária serão os mesmos que atuam 

na Central de Conciliação e Mediação, profissionais cuja seleção deverá observar os 

termos da Resolução n° 870/2011-COMAG. 

 

 

3.3 DOS CONCILIADORES E DOS MEDIADORES NO ÂMBITO DOS CENTROS 

DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

A Resolução n° 870/2011-COMAG, considerando a necessidade de estabelecer 

critérios para o processo de seleção dos conciliadores e mediadores; a necessidade de 
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garantir transparência aos critérios seletivos, bem como a importância de que esses 

auxiliares tenham um perfil adequado ao propósito almejado pela Justiça Estadual, 

determina, em seu artigo 1°, que os referidos profissionais sejam selecionados, entre 

cidadãos de ilibada conduta e com qualificação profissional compatível com a atividade 

a ser desempenhada, pelo Juiz de Direito Coordenador de cada Centro de Conciliação e 

Mediação. 

Os auxiliares deverão ser escolhidos em número compatível com o movimento 

forense, sendo que a nomeação será por dois anos, admitida uma recondução.  

Os bacharéis em Direito ou em outras ciências afins poderão atuar como 

conciliadores e mediadores. Entretanto, deverão, sempre, estar supervisionados pelo 

Juiz de Direito.  

Quando servidores públicos, os conciliadores e mediadores somente poderão 

atuar fora do horário de seu expediente normal, embora existam exceções. O conciliador 

também poderá ter inscrição junto à OAB, porém não poderá exercer, de forma habitual, 

a advocacia como profissão. 

A Resolução n° 870/2011-COMAG, em seu artigo 2°, dispõe sobre a atividade 

realizada de forma voluntária ou remunerada pelos conciliadores e mediadores, a saber: 

 

DA ATIVIDADE VOLUNTÁRIA OU REMUNERADA DO 

CONCILIADOR. 

ART. 2º A ATIVIDADE DE CONCILIADOR OU MEDIADOR SERÁ 

SEMPRE EXERCIDA SEM QUALQUER VÍNCULO FUNCIONAL, 

EMPREGATÍCIO OU AFIM, PODENDO SER PRESTADA DE FORMA 

VOLUNTÁRIA OU REMUNERADA. 

PARÁGRAFO ÚNICO. A REMUNERAÇÃO DO CONCILIADOR OU 

MEDIADOR, QUANDO FOR O CASO E CONFORME PREVISÃO 

LEGAL, OCORRERÁ EM VALOR A SER DEFINIDO POR ATO DA 

PRESIDÊNCIA. 

 

Conforme o disposto no art. 3º da Resolução n° 870/2011-COMAG, o processo 

de escolha dos conciliadores e mediadores deverá ser efetivado entre aqueles que 

realizarem a inscrição no respectivo Centro, com o preenchimento do termo de adesão e 

compromisso, além da apresentação do currículo e demais certidões exigidas pelo 

Tribunal de Justiça do Estado. 

A seleção será realizada mediante análise do currículo do candidato e entrevista, 

pelo Juiz-Coordenador do Centro, podendo, ainda, a critério deste ser aplicada prova 

seletiva. Ademais, há necessidade, para atuação como conciliador ou mediador, de 

comprovação de participação prévia em curso de capacitação, nos moldes delineados 
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pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução 125, todos abordados no capítulo 

anterior. 

Na sequência, a lista com os nomes dos conciliadores selecionados será 

encaminhada ao Juiz-Corregedor, a fim de verificar a regularidade das indicações. Não 

havendo qualquer irregularidade, as indicações serão encaminhadas para nomeação dos 

selecionados pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado. O processo de 

desligamento poderá ocorrer por iniciativa do próprio conciliador ou, ainda, por 

determinação do Juiz-Coordenador do Centro. 

Vale lembrar que, para atuação nos Centros de Conciliação e Mediação do 

Estado do Rio Grande do Sul, é indispensável, pelo candidato a conciliador ou 

mediador, a participação em curso destinado à capacitação, ao treinamento e ao 

aperfeiçoamento, garantindo, assim, um trabalho de qualidade pelos auxiliares da 

justiça. 

O processo de implementação dos cursos acima mencionados é de 

responsabilidade do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 

Conflitos, Órgão que também poderá validar, caso preenchidos os requisitos 

estabelecidos na Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, os cursos realizados 

ainda que externamente.   

A Resolução n° 870/2011-COMAG também dispõe acerca da necessidade de 

que todos os conciliadores e mediadores sejam submetidos à reciclagem permanente e à 

avaliação do usuário do serviço. 

 

ART. 7º É OBRIGATÓRIA A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE 

CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PARA 

ATUAÇÃO NO CENTRO. 

§ 1º CABERÁ AO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS 

CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS IMPLEMENTAR OS 

CURSOS DE CAPACITAÇÃO OU VALIDAR CURSOS EXTERNOS 

QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 125 

DO CNJ. 

§ 2º TODOS OS CONCILIADORES E MEDIADORES DEVERÃO 

SUBMETER-SE A RECICLAGEM PERMANENTE E À AVALIAÇÃO 

DO USUÁRIO, BEM COMO ATUAR EM CONFORMIDADE COM O 

CÓDIGO DE ÉTICA ELABORADO PELO CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA. 

 

Conforme o artigo 9°, eventuais questões omissas quanto aos conciliadores e 

mediadores deverão ser resolvidas pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos. 
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3.4 DOS DADOS ESTATÍSTICOS APRESENTADOS PELA CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA COMARCA DE PELOTAS 

 

 

A Central de Conciliação e Mediação do Foro da Comarca de Pelotas, instalada 

no mês de julho de 2011 e consoante informações obtidas junto ao blog do órgão na 

internet (http://conciliacaopelotas.blogspot.com/), apresentou balanço de seu primeiro 

semestre de atuação. O quadro abaixo resume os dados numéricos publicados pela 

Central no sitio já citado. 

 

 

 Audiências 

realizadas 

(a) 

Acordos 

obtidos em 

audiência 

(b) 

Acordos 

noticiados 

nos autos 

(c) 

Dentre as 

audiências 

em que não 

houve 

acordo, 

encontravam

-se todas as 

partes 

presentes (d) 

% de acordos 

considerando 

todas as 

partes 

presentes (e) 

{(b)+(c)}*10

0/{(b)+(c)+(

d)} 

Audiências 

em que 

não 

estavam 

presentes 

todas as 

partes 

(f) 

% de 

audiências 

em que não 

estavam 

todas as 

partes 

presentes (g) 

(f)*100/(a) 

Julho/agosto 

2011 

40 20 - 5 80% 15 37,5% 

Setembro/11 

pauta geral 

77 18 - 29 38,29% 30 38,96% 

Outubro/11 

pauta geral 

55 11 - 28 28,20% 16 29,09% 

Outubro/11 

execução 

fiscal 

144 18 - 53 25,35% 73 50,69% 

Novembro/11 

pauta geral 

70 12 - 34 26,08% 24 34,28% 

Novembro/11

execução 

fiscal 

146 21 5 59 30,58% 61 41,78% 

Dezembro/11 

pauta geral 

18 8 - 8 50% 2 11,11% 

Dezembro/11 

execução 

fiscal 

70 15 6 18 53,85% 31 44,28% 

Semana 

nacional da 

conciliação 

170 26 9 73 32,40% 62 36,47% 

Bradesco  28 9 - 7 56,25% 12 42,85% 

TOTAL 818 158 22 314 36,43% 326 39,85% 

Figura 5 - Quadro ilustrativo da produção da Central Judicial de Conciliação e Mediação da comarca de 

Pelotas de julho a dezembro/2011 

Acordos em audiência: 19,31% 

Acordos total: 22% 

Fonte: a autora 

http://conciliacaopelotas.blogspot.com/
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Antes de analisar os números expostos pela Central de Pelotas, são necessárias 

algumas informações sobre o andamento dos feitos nesse órgão. Como já havia sido 

objeto de pauta na reunião do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos no 1° Grau realizada em 12 de julho de 2011, o Tribunal gaúcho não 

dispõe de programa de informatização que esteja adequado a nova realidade das 

Centrais. Assim, o programa Themis do TJRS não poderá ser utilizado para processar os 

feitos que forem encaminhados para as Centrais. Com isso, os servidores designados 

para atuarem nas centrais acabaram monopolizando os números estatísticos relativo à 

Central de forma empírica e muitas vezes incompleta. 

Portanto, resta limitada a análise dos dados numéricos publicados pela Central 

no blog do órgão na internet. 

Segundo os dados estatísticos acima exibidos, no ano de 2011, foram realizadas 

818 (oitocentas e dezoito) audiências, logrando êxito na obtenção de acordo em 158 

(cento e cinquenta e oito) processos, o que representa um índice de 19,31% de sucesso 

nas conciliações.  

Há, ainda, a informação de que em 22 (vinte e dois) casos a audiência de 

conciliação não chegou a ser realizada, porque as partes, antes mesmo da solenidade, 

compareceram ao Órgão e noticiaram a ocorrência de acordo nos autos.  

Assim, 22% dos processos distribuídos para a central foram extintos por acordo 

(com ou sem audiência). 

Segundo uma medição realizada pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal 

de Justiça do RS
72

, o tempo médio de duração dos processos cíveis na comarca de 

Pelotas (data do ajuizamento da ação até a data da sentença de mérito de 1º grau) é de 

22,4 meses.   

Dessa forma, como se pode observar, considerando o tempo médio de duração 

dos processos cíveis na comarca de Pelotas de 22,4 meses e o fato de terem sido 

extintos por acordo entre as partes 22% dos feitos encaminhados para a Central em seis 

meses, o número de processos com acordos, embora não seja muito expressivo, 

contribui substancialmente para a diminuição do acervo judicial em um curto espaço de 

tempo. 

                                                           
72

 Anexo L. 
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Além disso, não se pode esquecer que no caso da medição realizada pela  

Corregedoria, conforme referido anteriormente, os processos não foram extintos no 

prazo de 22,4 meses como os que migraram para a Central, pois eles podem ter tido 

recursos e ainda não finalizaram. Já nos feitos extintos por acordo na Central (22%) 

foram devidamente baixados e arquivados. 

Ainda, os percentuais, indubitavelmente, demonstram a necessidade de, para a 

redução significativa da quantidade de processos em tramitação, combater a ideia de 

que a resolução das demandas propostas somente pode ser solvida com a prolação de 

comando sentencial e não de forma consensual. 

Assim, a instituição de métodos alternativos de resolução de conflitos, em 

especial os consensuais, torna-se, consoante posicionamento dos inúmeros 

doutrinadores, juristas e estudiosos mencionados nos dois capítulos anteriores, a melhor 

ferramenta para reduzir o elevado volume de processos judiciais que estão abarrotando 

os Fóruns do País inteiro. Essa circunstância, se não for enfrentada, além de ameaçar o 

eficaz funcionamento da Justiça, comprometerá a confiança da população no Judiciário. 

Outra questão a ser observada pelos números pode ser referente à cultura dos 

jurisdicionados em relação aos métodos alternativos de resolução de conflito, como a 

conciliação. Pois, observa-se que em 39,85% das audiências realizadas pela central não 

estavam presentes todas as partes interessadas. Vale consignar que nos processos de 

execução fiscais e nos processos que o Bradesco figurava como parte houve a presença 

do procurador do Município e do Bradesco em todas as audiências. Assim, no caso, os 

ausentes foram as partes contrárias.    

Não é possível concluir definitivamente sobre a causa da ausência das partes nas 

audiências de conciliação designadas pela Central, pois não existe a informação do 

porquê essas pessoas não compareceram ao ato, tendo em vista que não foram 

entrevistadas. Mas, pela prática na presidência de audiências, nota-se que as partes não 

se dispõem a participar de um processo de construção de um acordo. A maioria dos 

jurisdicionados esperam obter um comando através de uma sentença. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Como se pode verificar, os métodos alternativos de resolução de conflitos, em 

especial a conciliação, é uma ferramenta bastante útil para reduzir o número de 

demandas perante o Poder Judiciário.  

Na Central Judicial de Pelotas, que, por ora, utiliza somente o método da 

conciliação, este se mostrou bastante célere e eficaz, pois reduziu em 22% o acervo de 

processos distribuídos em seis meses de atuação.    

Entretanto, a resistência das partes e ou seus procuradores em buscar extinguir a 

sua ação judicial através de formas alternativas é muito provável, pois através da 

ausência das partes nas audiências fica manifesto a negação a conciliação. No caso da 

Central Judicial de Conciliação e Mediação de Pelotas, em 39,85% das audiências 

realizadas todas as partes não estavam presentes, inviabilizando a possibilidade de 

composição. 

A conclusão deste trabalho é que, com a implantação da Política Judiciária de 

Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses pelo Conselho Nacional de Justiça 

através da resolução nº 125 e a consequente adoção pelo Tribunal de Justiça do RS com 

a implantação de centrais judiciais de conciliação e mediação nas principais cidades do 

Estado já está ocorrendo a redução do número de processos tramitando perante a justiça 

gaúcha em um curto espaço de tempo.  

Os dados coletados indicam que a conciliação é uma forma célere de acesso à 

justiça e também contribui para a redução do número de processos que abarrotam o 

Judiciário. Conforme mencionado anteriormente, o tempo médio de duração dos 

processos cíveis na comarca de Pelotas é de 22,4 meses e na Central foram extintos com 

acordo 22% dos feitos encaminhados para o órgão em seis meses. Assim, a implantação 

de outras centrais de mediação e conciliação nas demais comarcas do Estado irá 

contribuir para o prosseguimento da redução do acervo judicial bem como para a 

pacificação da sociedade.  

Infere-se, também, que o grande número de pessoas desinteressadas pela 

conciliação demonstra a falta da cultura da população e operadores do direito na 

resolução dos conflitos através de métodos alternativos, em especial, os consensuais. 
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Assim, o Poder Judiciário também terá que atuar perante a sociedade, visando a 

desenvolver o interesse dessas pessoas nos métodos de conciliação e mediação. 

Através da implantação da Política Judiciária de Tratamento Adequado dos 

Conflitos de Interesses pelo Conselho Nacional de Justiça foi dado o primeiro passo 

para a nova cultura de pacificação social através das formas consensuais de resolução de 

conflito, como a conciliação e a mediação. 
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ANEXO A - RESOLUÇÃO Nº 125, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas 

atribuições constitucionais e regimentais,  

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação 

administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como zelar  

pela observância do art. 37 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que a eficiência operacional, o acesso ao sistema de Justiça e a 

responsabilidade social são objetivos estratégicos do Poder Judiciário, nos termos da 

Resolução/CNJ nº 70, de 18 de março de 2009; 

CONSIDERANDO que o direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal além da vertente formal perante os órgãos judiciários, implica 

acesso à ordem jurídica justa; 

CONSIDERANDO que, por isso, cabe ao Judiciário estabelecer política pública de 

tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses, que ocorrem 

em larga e crescente escala na sociedade, de forma a organizar, em âmbito nacional, não 

somente os serviços prestados nos processos judiciais, como também os que possam sê-

lo mediante outros mecanismos de solução de conflitos, em especial dos consensuais, 

como a mediação e a conciliação; 

CONSIDERANDO a necessidade de se consolidar uma política pública permanente de 

incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios; 

CONSIDERANDO que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de 

pacificação social, solução e prevenção de litígios, e que a sua apropriada disciplina em 

programas já implementados nos país tem reduzido a excessiva judicialização dos 

conflitos de interesses, a quantidade de recursos e de execução de sentenças; 

CONSIDERANDO ser imprescindível estimular, apoiar e difundir a sistematização e o 

aprimoramento das práticas já adotadas pelos tribunais; 

CONSIDERANDO a relevância e a necessidade de organizar e uniformizar os serviços 

de conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos, para 

lhes evitar disparidades de orientação e práticas, bem como para assegurar a boa 

execução da política pública, respeitadas as especificidades de cada segmento da 

Justiça; 

CONSIDERANDO que a organização dos serviços de conciliação, mediação e outros 

métodos consensuais de solução de conflitos deve servir de princípio e base para a 

criação de Juízos de resolução alternativa de conflitos, verdadeiros órgãos judiciais 

especializados na matéria; CONSIDERANDO o deliberado pelo Plenário do Conselho 

Nacional de Justiça na sua 117ª Sessão Ordinária, realizada em de 23 de 2010, nos autos 

do procedimento do Ato 0006059-82.2010.2.00.0000; 

RESOLVE: 

Capítulo I 
Da Política Pública de tratamento adequado dos conflitos de interesses 

Art. 1º Fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos de 

interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios 

adequados à sua natureza e peculiaridade. 

Parágrafo único. Aos órgãos judiciários incumbe, além da solução adjudicada mediante 

sentença, oferecer outros mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os 
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chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem assim prestar 

atendimento e orientação ao cidadão. 

Art. 2º Na implementação da Política Judiciária Nacional, com vista à boa qualidade 

dos serviços e à disseminação da cultura de pacificação social, serão observados: 

centralização das estruturas judiciárias, adequada formação e treinamento de servidores, 

conciliadores e mediadores, bem como acompanhamento estatístico específico. 

Art. 3º O CNJ auxiliará os tribunais na organização dos serviços mencionados no art. 1º, 

podendo ser firmadas parcerias com entidades públicas e privadas. 

Capítulo II 
Das Atribuições do Conselho Nacional de Justiça 

Art. 4º Compete ao Conselho Nacional de Justiça organizar programa com o objetivo de 

promover ações de incentivo à autocomposição de litígios e à pacificação social por 

meio da conciliação e da mediação. 

Art. 5º O programa será implementado com a participação de rede constituída por todos 

os órgãos do Poder Judiciário e por entidades públicas e privadas parceiras, inclusive 

universidades e instituições de ensino. 

Art. 6º Para desenvolvimento dessa rede, caberá ao CNJ: 

I – estabelecer diretrizes para implementação da política pública de tratamento 

adequado de conflitos a serem observadas pelos Tribunais; 

II – desenvolver conteúdo programático mínimo e ações voltadas à capacitação em 

métodos consensuais de solução de conflitos, para servidores, mediadores, conciliadores 

e demais facilitadores da solução consensual de controvérsias; 

III – providenciar que as atividades relacionadas à conciliação, mediação e outros 

métodos consensuais de solução de conflitos sejam consideradas nas promoções e 

remoções de magistrados pelo critério do merecimento; 

IV – regulamentar, em código de ética, a atuação dos conciliadores, mediadores e 

demais facilitadores da solução consensual de controvérsias; 

V – buscar a cooperação dos órgãos públicos competentes e das instituições públicas e 

privadas da área de ensino, para a criação de disciplinas que propiciem o surgimento da 

cultura da solução pacífica dos conflitos, de modo a assegurar que, nas Escolas da 

Magistratura, haja módulo voltado aos métodos consensuais de solução de conflitos, no 

curso de iniciação funcional e no curso de aperfeiçoamento; 

VI – estabelecer interlocução com a Ordem dos Advogados do Brasil, Defensorias 

Públicas, Procuradorias e Ministério Público, estimulando sua participação nos Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania e valorizando a atuação na prevenção 

dos litígios; 

VII – realizar gestão junto às empresas e às agências reguladoras de serviços públicos, a 

fim de implementar práticas autocompositivas e desenvolver acompanhamento 

estatístico, com a instituição de banco de dados para visualização de resultados, 

conferindo selo de qualidade; VIII – atuar junto aos entes públicos de modo a estimular 

a conciliação nas demandas que envolvam matérias sedimentadas pela jurisprudência. 

Capítulo III  

Das Atribuições dos Tribunais 

Seção I 
Dos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 

Art. 7º Os Tribunais deverão criar, no prazo de 30 dias, 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, entre outras: 
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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 – promover capacitação, treinamento e atualização permanente de magistrados, 

servidores, conciliadores e mediadores nos métodos consensuais de solução de 

conflitos; 

VI – na hipótese de conciliadores e mediadores que atuem em seus serviços, criar e 

manter cadastro, de forma a regulamentar o processo de inscrição e de desligamento; 

VII – regulamentar, se for o caso, a remuneração de conciliadores e mediadores, nos 

termos da legislação específica;  

VIII – incentivar a realização de cursos e seminários sobre mediação e conciliação e 

outros métodos consensuais de solução de conflitos; 

IX – firmar, quando necessário, convênios e parcerias com entes públicos e privados 

para atender aos fins desta Resolução. 

Parágrafo único. A criação dos Núcleos e sua composição deverão ser informadas ao 

Conselho Nacional de Justiça. 

Seção II 
Dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

Art. 8º Para atender aos Juízos, Juizados ou Varas com competência nas áreas cível, 

fazendária, previdenciária, de família ou dos Juizados Especiais Cíveis e Fazendários, 

os Tribunais deverão criar os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(“Centros”), unidades do Poder Judiciário, preferencialmente, responsáveis pela 

realização das sessões e audiências de conciliação e mediação que estejam a cargo de 

conciliadores e mediadores, bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão. 

§ 1º Todas as sessões de conciliação e mediação pré- processuais deverão ser realizadas 

nos Centros, podendo, excepcionalmente, as sessões de conciliação e mediação 

processuais ser realizadas nos próprios Juízos, Juizados ou Varas designadas, desde que 

o sejam por conciliadores e mediadores cadastrados junto ao Tribunal (inciso VI do art. 

7º) e supervisionados pelo Juiz Coordenador do Centro (art. 9º). 

§ 2º Os Centros deverão ser instalados nos locais onde exista mais de um Juízo, Juizado 

ou Vara com pelo menos uma das competências referidas no caput. 

§ 3º Nas Comarcas das Capitais dos Estados e nas sedes das Seções e Regiões 

Judiciárias, bem como nas Comarcas do interior, Subseções e Regiões Judiciárias de 

maior movimento forense, o prazo para a instalação dos Centros será de 4 (quatro) 

meses a contar do início de vigência desta Resolução.  

§ 4º Nas demais Comarcas, Subseções e Regiões Judiciárias, o prazo para a instalação 

dos Centros será de 12 (doze) meses a contar do início de vigência deste ato. 

§ 5º Os Tribunais poderão, excepcionalmente, estender os serviços do Centro a unidades 

ou órgãos situados em outros prédios, desde que próximos daqueles referidos no § 2º, 

podendo, ainda, instalar Centros nos chamados Foros Regionais, nos quais funcionem 

dois ou mais Juízos, Juizados ou Varas, observada a organização judiciária local. 

Art. 9º Os Centros contarão com um juiz coordenador e, se necessário, com um adjunto, 

aos quais caberá a sua administração, bem como a supervisão do serviço de 



89 

 

conciliadores e mediadores. Os magistrados serão designados pelo Presidente de cada 

Tribunal dentre aqueles que realizaram treinamento segundo o modelo estabelecido pelo 

CNJ, conforme Anexo I desta Resolução. 

§ 1º Caso o Centro atenda a grande número de Juízos, Juizados ou Varas, o respectivo 

juiz coordenador poderá ficar designado exclusivamente para sua administração. 

§ 2º Os Tribunais deverão assegurar que nos Centros atuem servidores com dedicação 

exclusiva, todos capacitados em métodos consensuais de solução de conflitos e, pelo 

menos, um deles capacitado também para a triagem e encaminhamento adequado de 

casos. 

§ 3º O treinamento dos servidores referidos no parágrafo anterior deverá observar as 

diretrizes estabelecidas pelo CNJ conforme Anexo I desta Resolução. 

Art. 10. Cada unidade dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

deverá obrigatoriamente abranger setor de solução de conflitos pré-processual, setor de 

solução de conflitos processual e setor de cidadania, facultativa a adoção pelos 

Tribunais do procedimento sugerido no Anexo II desta Resolução. 

Art. 11. Nos Centros poderão atuar membros do Ministério Público, defensores 

públicos, procuradores e/ou advogados. 

Seção III 
Dos Conciliadores e Mediadores 

Art. 12. Nos Centros, bem como em todos os demais órgãos judiciários nos quais se 

realizem sessões de conciliação e mediação, somente serão admitidos mediadores e 

conciliadores capacitados na forma deste ato (Anexo I), cabendo aos Tribunais, antes de 

sua instalação, realizar o curso de capacitação, podendo fazê-lo por meio de parcerias. 

§ 1º Os Tribunais que já realizaram a capacitação referida no caput poderão dispensar os 

atuais mediadores e conciliadores da exigência do certificado de conclusão do curso de 

capacitação, mas deverão disponibilizar cursos de treinamento e aperfeiçoamento, na 

forma do Anexo I, como condição prévia de atuação nos Centros. 

§ 2º Todos os conciliadores, mediadores e outros especialistas em métodos consensuais 

de solução de conflitos deverão submeter-se a reciclagem permanente e à avaliação do 

usuário. 

§ 3º Os cursos de capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de mediadores e 

conciliadores deverão observar o conteúdo programático e carga horária mínimos 

estabelecidos pelo CNJ (Anexo 1) e deverão ser seguidos necessariamente de estágio 

supervisionado. 

§ 4º Os mediadores, conciliadores e demais facilitadores do entendimento entre as 

partes ficarão sujeitos ao código de ética estabelecido pelo Conselho (Anexo III). 

Seção IV 
Dos Dados Estatísticos 

Art. 13. Os Tribunais deverão criar e manter banco de dados sobre as atividades de cada 

Centro, com as informações constantes do Anexo IV. 

Art. 14. Caberá ao CNJ compilar informações sobre os serviços públicos de solução 

consensual das controvérsias existentes no país e sobre o desempenho de cada um deles, 

por meio do DPJ, mantendo permanentemente atualizado o banco de dados. 

Capítulo IV 
Do Portal da Conciliação 

Art. 15. Fica criado o Portal da Conciliação, a ser disponibilizado no sítio do CNJ na 

rede mundial de computadores, com as seguintes funcionalidades, entre outras: 

I – publicação das diretrizes da capacitação de conciliadores e mediadores e de seu 

código de ética; 
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II – relatório gerencial do programa, por Tribunal, detalhado por unidade judicial e por 

Centro, com base nas informações referidas no Anexo IV; 

III – compartilhamento de boas práticas, projetos, ações, artigos, pesquisas e outros 

estudos; 

IV – fórum permanente de discussão, facultada a participação da sociedade civil;  

V – divulgação de notícias relacionadas ao tema; 

VI – relatórios de atividades da “Semana da Conciliação”. 

Parágrafo único. A implementação do Portal será gradativa, observadas as 

possibilidades técnicas, sob a responsabilidade do CNJ. 

Disposições Finais 

Art. 16. O disposto na presente Resolução não prejudica a continuidade de programas 

similares já em funcionamento, cabendo aos Tribunais, se necessário, adaptá-los aos 

termos deste ato.  

Art. 17. Compete à Presidência do Conselho Nacional de Justiça, com o apoio da 

Comissão de Acesso ao Sistema de Justiça e Responsabilidade Social, coordenar as 

atividades da Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de 

interesses, cabendo-lhe instituir, regulamentar e presidir o Comitê Gestor da 

Conciliação, que será responsável pela implementação e acompanhamento das medidas 

previstas neste ato.  

Art. 18. Os Anexos integram esta Resolução e possuem caráter vinculante, à exceção do 

Anexo II, que contém mera recomendação.  

Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Ministro Cezar Peluso 

Presidente 

ANEXO 

CÓDIGO DE ÉTICA DE CONCILIADORES E MEDIADORES JUDICIAIS 
INTRODUÇÃO 

O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, a fim de assegurar o desenvolvimento da 

Política Pública de tratamento adequado dos conflitos e a qualidade dos serviços de 

conciliação e mediação enquanto instrumentos efetivos de pacificação social e de 

prevenção de litígios, institui o Código de Ética, norteado por princípios que formam a 

consciência dos terceiros facilitadores, como profissionais, e representam imperativos 

de sua conduta. 

Dos princípios e garantias da conciliação e mediação judiciais 

Artigo 1º - São princípios fundamentais que regem a atuação de conciliadores e 

mediadores judiciais: confidencialidade, competência, imparcialidade, neutralidade, 

independência e autonomia, respeito à ordem pública e às leis vigentes. 

§1º. Confidencialidade – Dever de manter sigilo sobre todas as informações obtidas na 

sessão, salvo autorização expressa das partes, violação à ordem pública ou às leis 

vigentes, não podendo ser testemunha do caso, nem atuar como advogado dos 

envolvidos, em qualquer hipótese; 

§2º. Competência – Dever de possuir qualificação que o habilite à atuação judicial, com 

capacitação na forma desta Resolução, observada a reciclagem periódica obrigatória 

para formação continuada; 

§3º. Imparcialidade – Dever de agir com ausência de favoritismo, preferência ou 

preconceito, assegurando que valores e conceitos pessoais não interfiram no resultado 

do trabalho, compreendendo a realidade dos envolvidos no conflito e jamais aceitando 

qualquer espécie de favor ou presente; 
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§4º. Neutralidade – Dever de manter equidistância das partes, respeitando seus pontos 

de vista, com atribuição de igual valor a cada um deles; 

§5º. Independência e autonomia - Dever de atuar com liberdade, sem sofrer qualquer 

pressão interna ou externa, sendo permitido recusar, suspender ou interromper a sessão 

se ausentes as condições necessárias para seu bom desenvolvimento, tampouco havendo 

obrigação de redigir acordo ilegal ou inexequível; 

§6º. Respeito à ordem pública e às leis vigentes – Dever de velar para que eventual 

acordo entre os envolvidos não viole a ordem pública, nem contrarie as leis vigentes. 

Das regras que regem o procedimento de conciliação/mediação 

Art. 2º. As regras que regem o procedimento da conciliação/mediação são normas de 

conduta a serem observadas pelos conciliadores/mediadores para seu bom 

desenvolvimento, permitindo que haja o engajamento dos envolvidos, com vistas à sua 

pacificação e ao comprometimento com eventual acordo obtido, sendo elas: 

§1º. Informação - Dever de esclarecer os envolvidos sobre o método de trabalho a ser 

empregado, apresentando-o de forma completa, clara e precisa, informando sobre os 

princípios deontológicos referidos no capítulo I, as regras de conduta e as etapas do 

processo. 

§2º. Autonomia da vontade – Dever de respeitar os diferentes pontos de vista dos 

envolvidos, assegurando-lhes que cheguem a uma decisão voluntária e não coercitiva, 

com liberdade para tomar as próprias decisões durante ou ao final do processo, podendo 

inclusive interrompê-lo a qualquer momento. 

§3º. Ausência de obrigação de resultado – Dever de não forçar um acordo e de não 

tomar decisões pelos envolvidos, podendo, quando muito, no caso da conciliação, criar 

opções, que podem ou não ser acolhidas por eles. 

§4º. Desvinculação da profissão de origem – Dever de esclarecer aos envolvidos que 

atua desvinculado de sua profissão de origem, informando que, caso seja necessária 

orientação ou aconselhamento afetos a qualquer área do conhecimento poderá ser 

convocado para a sessão o profissional respectivo, desde que com o consentimento de 

todos. 

§4º. Teste de realidade – Dever de assegurar que os envolvidos, ao chegarem a um 

acordo, compreendam perfeitamente suas disposições, que devem ser exeqüíveis, 

gerando o comprometimento com seu cumprimento. 

Das responsabilidades e sanções do conciliador/mediador 

Art. 3º. Apenas poderão exercer suas funções perante o Poder Judiciário conciliadores e 

mediadores devidamente capacitados e cadastrados pelos tribunais, aos quais competirá 

regulamentar o processo de inclusão e exclusão no respectivo cadastro. 

Art. 4º. O conciliador/mediador deve exercer sua função com lisura, respeitando os 

princípios e regras deste Código, assinando, para tanto, no início do exercício, termo de 

compromisso e submetendo-se às orientações do juiz coordenador da unidade a que 

vinculado; 

Art. 5º. Aplicam-se aos conciliadores/mediadores os mesmos motivos de impedimento e 

suspeição dos juízes, devendo, quando constatados, serem informados aos envolvidos, 

com a interrupção da sessão e sua substituição. 

Art. 6º. No caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o 

conciliador/mediador deverá informar com antecedência ao responsável para que seja 

providenciada sua substituição na condução das sessões. 

Art. 7º. O conciliador/mediador fica absolutamente impedido de prestar serviços 

profissionais, de qualquer natureza, pelo prazo de dois anos, aos envolvidos em 

processo de conciliação/mediação sob sua condução. 
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Art. 8º. O descumprimento dos princípios e regras estabelecidos neste Código, bem 

como a condenação definitiva em processo criminal, resultará na exclusão do 

conciliador/mediador do respectivo cadastro e no impedimento para atuar nesta função 

em qualquer outro órgão do Poder Judiciário nacional. 

Parágrafo único – Qualquer pessoa que venha a ter conhecimento de conduta 

inadequada por parte do conciliador/mediador poderá representá-lo ao Juiz Coordenador 

a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis. 

ANEXO (ESTATÍSTICA) 
O banco de dados sobre as atividades dos CENTROS deverá conter as seguintes 

informações: 

1) Em relação à estrutura de pessoal: 

(i) quantidade de servidores com dedicação exclusiva; 

(ii) quantidade de servidores responsáveis pela triagem; 

(iii) quantidade de funcionários cedidos por entidades parceiras; 

(iv) quantidade de conciliadores cadastrados; 

(v) quantidade de mediadores cadastrados 

2) Em relação ao setor pré processual 

(i) quantidade de reclamações recebidas em determinado período; 

(ii) período de tempo entre o atendimento e a data designada para a sessão de 

conciliação;  

(iii) período de tempo entre o atendimento e a data designada para a sessão de 

mediação; 

(iv) quantidade de sessões de conciliação designadas em determinado período; 

(v) quantidade de sessões de mediação designadas em determinado período; 

(vi) quantidade de sessões de conciliação realizadas em determinado período; 

(vii) quantidade de sessões de mediação realizadas em determinado período; 

(viii) quantidade de acordos obtidos em sessões de conciliação realizadas em 

determinado período; 

(ix) quantidade de acordos obtidos em sessões de mediação realizadas em determinado 

período 

(x) percentual de acordos obtidos em relação às sessões de conciliação realizadas em 

determinado período; 

(xi) percentual de acordos obtidos em relação às sessões de mediação realizadas em 

determinado período; 

(xii) quantidade de sessões prejudicadas pela ausência do reclamante; 

(xiii) quantidade de sessões prejudicadas pela ausência do reclamado; 

(xiv) quantidade de sessões prejudicadas pela ausência do reclamante e do reclamado ; 

(xv) quantidade de reclamações encaminhadas a órgãos judiciais;  

(xvi) quantidade de sessões de conciliação realizadas em determinado período por 

conciliador cadastrado[m1] ;  

(xvii) quantidade de sessões de mediação realizadas em determinado período por 

mediador cadastrado; 

(xviii) quantidade de acordos obtidos em sessões de conciliação realizadas em 

determinado período por conciliador cadastrado; 

(xix) quantidade de acordos obtidos em sessões de mediação realizadas em determinado 

período por mediador cadastrado 

(xx) percentual de acordos obtidos em relação às sessões de conciliação realizadas em 

determinado período por conciliador; 
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(xxi) percentual de acordos obtidos em relação às sessões de mediação realizadas em 

determinado período por mediador; 

3) Em relação ao setor processual 

(i) quantidade de sessões de conciliação designadas em determinado período; 

(ii) quantidade de sessões de mediação designadas em determinado período; 

(iii) quantidade de sessões de conciliação realizadas em determinado período; 

(iv) quantidade de sessões de mediação realizadas em determinado período; 

(v) quantidade de acordos obtidos em sessões de conciliação realizadas em determinado 

período; 

(vi) quantidade de acordos obtidos em sessões de mediação realizadas em determinado 

período; 

(vii) percentual de acordos obtidos em relação às sessões de conciliação realizadas em 

determinado período; 

(viii) percentual de acordos obtidos em relação às sessões de mediação realizadas em 

determinado período; 

(ix) quantidade de audiências prejudicadas pela ausência do autor; 

(x) quantidade de audiências prejudicadas pela ausência do réu; 

(xi) quantidade de audiências prejudicadas pela ausência de ambas as partes; 

(xii) período de tempo entre o encaminhamento do processo ao CENTRO e a data 

designada para a audiência de conciliação;  

(xiii) período de tempo entre o encaminhamento do processo ao CENTRO e a data 

designada para a sessão de mediação; 

(xiv) quantidade de sessões de conciliação realizadas em determinado período por 

conciliador cadastrado; 

(xv) quantidade de sessões de mediação realizadas em determinado período por 

mediador cadastrado; 

(xvi) quantidade de acordos obtidos em sessões de conciliação realizadas em 

determinado período por conciliador cadastrado; 

(xvii) quantidade de acordos obtidos em sessões de mediação realizadas em 

determinado período por mediador cadastrado; 

(xviii) percentual de acordos obtidos em relação às sessões de conciliação realizadas em 

determinado período por conciliador; 

(xix) percentual de acordos obtidos em relação às sessões de mediação realizadas em 

determinado período por mediador; 

4) Em relação ao setor de cidadania 

(i) quantidade de atendimentos prestados em determinado período; 

(ii) quantidade de orientações jurídicas prestadas em determinado período; 

5) Em relação aos participantes 

(i) identificação dos reclamantes, reclamados e partes, com qualificação completa e CPF 

ou CNPJ; 

(ii) 100 (cem) maiores reclamantes, reclamados, autores e réus, com os respectivos 

CPF‟s e CNPJ‟s em determinado período; 

[m1]qual a função dessa informação, já que os conciliadores e mediadores em sua 

maioria são voluntários,atuando segundo sua disponibilidade de tempo? 

JUSTIFICATIVA 
Estabelecida pela Resolução n. 125 a Política Pública de Tratamento Adequado de 

Conflitos, destacando entre seus princípios informadores a qualidade dos serviços como 

garantia de acesso a uma ordem jurídica justa, desenvolveu-se conteúdo programático 
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mínimo a ser seguido pelos Tribunais nos cursos de capacitação de serventuários da 

justiça, conciliadores e mediadores. 

Para esse fim mostrou-se necessário compatibilizar a formação mínima exigida para a 

atuação desses facilitadores e as diferentes realidades econômicas, sociais e geográficas 

de cada Tribunal, com a adoção de um modelo factível em âmbito nacional. 

O modelo é composto por três módulos sucessivos e complementares, que 

correspondem a diferentes níveis de capacitação. Todos aqueles que irão atuar nos 

Centro de Resolução de Disputas, inclusive servidores e conciliadores e mediadores já 

capacitados, necessariamente terão que cursar o Módulo I. Conciliadores e Mediadores 

terão que cursar os Módulos I e II e finalmente os mediadores terão que se capacitar nos 

três módulos. 

O Módulo I, com 12 horas/aula, denominado “Introdução aos Meios Alternativos de 

Solução de Conflitos” versará sobre os diferentes meios não adversariais de solução de 

conflitos, com noções básicas sobre o conflito e a comunicação, disciplina normativa 

sobre o tema, experiências nacionais e internacionais, assegurando a compreensão dos 

objetivos da política pública de tratamento adequado de conflitos. 

O Módulo II, com 16 horas/aula,denominado “Conciliação e suas Técnicas” se propõe a 

habilitar os facilitadores na utilização de técnicas autocompositivas de solução de 

conflitos, com enfoque na negociação e conciliação, trazendo padrões de 

comportamento ético e posturas exigidas no relacionamento com partes e diferentes 

profissionais envolvidos no CRD. 

O Módulo III, com 16 horas/aula, denominado “Mediação e suas Técnicas” se propõe a 

habilitar os facilitadores na utilização de técnicas autocompositivas de solução de 

conflitos, com enfoque na mediação, identificando as diferentes Escolas, a 

multidisciplinaridade, as formas de sua aplicação, com destaque para a mediação 

judicial. Os Módulos II e III serão necessariamente seguidos de estágio supervisionado. 

Para o Módulo II a carga horária será de 12 horas e para o Módulo III será de 24 horas. 

Os certificados de capacitação apenas serão emitidos após a conclusão do estágio 

supervisionado.  

Em relação aos servidores, o módulo I será complementado por módulo específico, 

destinado a detalhar o “modus operandi” do CRD, os procedimentos administrativos, de 

orientação ao público e de encaminhamento a entidades parceiras e outros órgãos 

públicos.  

Finalmente, desenvolveu-se Módulo específico para os magistrados, com o objetivo de 

integrá-los à Política Pública de tratamento adequado de conflitos, apresentando os 

principais métodos alternativos de solução de conflitos e suas aplicações, bem como 

detalhando o funcionamento dos Casos 
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ANEXO B - RESOLUÇÃO Nº 780/2009-COMAG 

 

 

Disponibilizado no DJE em 20-08-09 

Considerado publicado em 21-08-09 

 

Cria a Central Judicial de Conciliação e a Central de Mediação no âmbito do poder 

Judiciário do Rio Grande do Sul, estabelecendo procedimentos e rotinas. 

O Conselho da Magistratura, no uso de suas atribuições legais, e dando cumprimento à 

decisão deste órgão tomada na sessão de 07-07-09 (proc. Themis admin nº0010-

09/002192-1), 

R e s o l v e: 

Art. 1º esta resolução cria a Central Judicial de Conciliação e a Central de Mediação e 

estabelece os procedimentos e as rotinas a serem empregados no respectivo 

funcionamento. 

Art. 2º a Central Judicial de Conciliação funcionará na comarca de Porto alegre, no 7º 

andar do Foro Central, sendo as audiências realizadas na estrutura dos Juizados 

Especiais, no 3º andar do Foro Central, preferentemente em horário ocioso daquele 

espaço. A Coordenação será exercida por Magistrado indicado pelo Corregedor-Geral 

da justiça. 

Art. 3º a Central Jjudicial de Conciliação terá aplicação: 

I - nas questões do superendividamento, prática institucionalizada no art. 1.040a da 

Consolidação Normativa Judicial e outras situações que viabilizem tratamento análogo, 

tais como questões envolvendo condomínios, consumidores, negócios jurídicos 

bancários, quando a parte opte pela conciliação para processual; 

II - em projetos especiais de conciliação, mediante prévio ajuste com as unidades 

jurisdicionais, bem assim em ações que envolvam grandes litigantes ou ações de massa, 

onde qualquer das partes tenha manifestado propósito objetivo de realização de acordo; 

§ 1º o procedimento para o inciso I compreenderá o atendimento, através do 

preenchimento de formulário padrão e imediato agendamento de audiência coletiva de 

renegociação com os credores identificados. A comunicação será feita por meio de 

carta-convite, preferencialmente por via eletrônica. Homologado o acordo, será 

distribuído a um dos juizados especiais cíveis para registro e arquivamento. 

§ 2º no caso do inciso II, os magistrados ou as partes encaminharão a lista dos processos 

ao juiz-coordenador da central que, entendendo viável a conciliação, designará sessão, 

elaborará pauta e distribuirá os processos entre os conciliadores habilitados. O 

cumprimento e o assessoramento das audiências ficarão a cargo das varas envolvidas no 

projeto. Obtido o acordo, será lavrado o termo, que será submetido à homologação dos 

juízes competentes. Em se tratando de grandes litigantes, poderá ser ajustado pela 

central a cedência de pessoal de apoio para realização das audiências, mediante 

prestação de serviço voluntário. 

§ 3º os conciliadores serão selecionados preferentemente dentre Magistrados 

voluntários, jubilados ou não, e alunos da Escola Superior da Magistratura. 

§ 4º havendo necessidade, por conta do excesso de serviço, poderão ser designados 

conciliadores que já atuam no Juizado Especial Cível, os quais serão remunerados na 

forma da legislação específica. 
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Art. 4º a Central de Mediação funcionará no prédio do Instituto de Previdência do 

estado do Rio Grande do Sul – IPE, sito na avenida Borges de Medeiros, 1945, 8º andar. 

A coordenação será exercida por Magistrado indicado pelo Corregedor-Geral da Justiça. 

Art. 5º a mediação será oferecida: 

I – ao público que se dirige aos Juizados Especiais Cíveis do foro central de Porto 

Alegre; 

II– ao público que se dirige à Defensoria-Pública e a entidades parceiras, mediante 

contato prévio com as Instituições, de acordo com o volume de trabalho e capacidade de 

atendimento da Central. 

§ 1º obtido o acordo na sessão de mediação será expedido um termo de mediação; 

homologado pelo Juiz coordenador, terá validade de título executivo judicial. 

§ 2º o corpo de mediadores voluntários será composto de Magistrados, jubilados ou não, 

alunos da Escola Superior da Magistratura e profissionais de outras áreas afins, através 

de prestação de serviço voluntário, com treinamento em mediação. 

Art. 6º os Magistrados coordenadores das centrais perceberão gratificação de 1/9 por 

conta do compartilhamento da jurisdição. serão designados juízes para atuação na 

ausência eventual do coordenador, sem ônus para o estado e que terão preferência nas 

substituições dos coordenadores em suas férias ou licenças. 

Art. 7º será desenvolvido pelo serviço auxiliar de correição sistema de controle 

estatístico dos resultados obtidos nas centrais de conciliação e mediação. 

Art. 8º os magistrados coordenadores das centrais são responsáveis pela coleta dos 

dados necessários para acompanhamento dos resultados e deverão realizar pesquisa de 

satisfação entre os usuários do serviço, sendo os resultados avaliados e validados pela 

comissão de conciliação. 

Art. 9º as centrais deverão ser instaladas até 1º de setembro de 2009, autorizando-se a 

disponibilização das estruturas previstas no voto do relator do expediente apreciado pelo 

COMAG na Sessão de 07-07-09 (proc. Themis admin nº 0010- 09/002192-1). Ao cabo 

de seis meses de funcionamento, os resultados de seu funcionamento serão avaliados 

pela Corregedoria-geral da justiça, que opinará acerca da conveniência da manutenção 

de seus serviços ou seu redimensionamento. 

Art. 10 revogadas as disposições em contrário, esta resolução entrará em vigor no 

primeiro dia útil seguinte à data de sua disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico. 

Secretaria do Conselho da Magistratura, 12 de agosto de 2009. 

Des. Arminio José Abreu Lima da Rosa, 

Presidente 
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ANEXO C - RESOLUÇÃO  Nº 869/2011-COMAG 

 

 

Disponibilizado no DJE em 04-04-10 

Considerado publicado em 05-04-10  

 

Dispõe sobre a criação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 

Conflitos do Âmbito do 1º grau. 

O Conselho da Magistratura, no uso de suas atribuições legais, e dando cumprimento 

à decisão tomada por este órgão na sessão de 29-03-11 (proc. themis nº 1011000662-0),  

Considerando o disposto nos artigos 5º, xxxv e lxxviii, da constituição federal  e art. 

125, iv, do código de processo civil;  

Considerando os termos da Resolução 125/2010 do conselho nacional de justiça, que 

dispõe sobre a política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de 

interesses no âmbito do poder judiciário;  

Considerando a necessidade de estabelecer diretrizes para criação e disseminação de 

meios alternativos de dissolução de conflitos, visando celeridade e efetividade na 

Resolução da demanda; 

Considerando a conveniência de que os procedimentos na busca de soluções alternativas 

de Resolução de conflitos sejam implementados e uniformizados nas comarcas do 

estado; 

Considerando ser objetivo estratégico do tribunal de justiça do estado do rio grande do 

sul incrementar a Resolução da demanda; 

Resolve:  

art. 1º fica criado, no âmbito do estado do Rio Grande do Sul, o núcleo permanente de 

métodos consensuais de solução de conflitos, como órgão deliberativo.  

art. 2º o núcleo, com sede na capital do estado, funcionará junto à Corregedoria-geral 

da justiça.   

art. 3º são atribuições do núcleo:  

I - desenvolver política judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesses; 

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

política e suas metas;  

III – planejar a instalação de centros de conciliação e mediação;  

IV – criar e manter cadastro de conciliadores e mediadores, estabelecendo critérios de 

seleção, inscrição e desligamento; 

V - deliberar sobre ações relativas a projetos especiais de conciliação; 

VI - promover capacitação, treinamento e atualização permanente de magistrados, 

servidores, conciliadores e mediadores nos métodos consensuais de solução de 

conflitos; 

VII - deliberar sobre outras ações afins.  

art. 4º integram o núcleo: 

a) o Desembargador Corregedor-geral; 

b) o Juiz-corregedor com atribuição sobre a matéria da conciliação/mediação, 

c) os juízes de direito das centrais de conciliação e mediação das comarcas de entrância 

final; 

d) até 3 juízes de direito com atuação em projetos relativos à matéria;  

e) um coordenador de correição ou assessor da CGJ;  
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Parágrafo Único. as indicações necessárias serão feitas pelo colégio de juízes-

corregedores, submetidas à apreciação do corregedor-geral, devendo a composição 

alterar-se no início de cada biênio, coincidente com a posse do corregedor-geral.   

art. 5º o Desembargador Corregedor-geral exercerá a presidência do núcleo e o Juiz-

corregedor a vice-presidência.   

art. 6º o núcleo reunir-se-á ordinariamente a cada trimestre, conforme convocação feita 

pelo presidente e, extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do 

presidente.  

art. 7º as deliberações serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes, 

cabendo ao presidente o voto de qualidade.  

art. 8º esta Resolução entrará em vigor no primeiro dia útil seguinte à data de sua 

disponibilização no diário da justiça eletrônico, devendo, desde logo, ser adotadas as 

providências necessárias ao funcionamento deste núcleo, que substituirá a comissão 

permanente de conciliação.  

Secretaria do Conselho da Magistratura, 29 de março de 2011. 

Desembargador Leo Lima, 

Presidente do Conselho da Magistratura 
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ANEXO D - RESOLUÇÃO Nº 871/2011-COMAG 

 

 

Disponibilizado no DJE em 05-04-10 

Considerado publicado em 06-04-10 

 

Cria a Central de Conciliação e a Central de Mediação na Comarca de Passo Fundo, 

estabelecendo Procedimentos e Rotinas. 

O Conselho da Magistratura, no uso de suas atribuições legais, e dando cumprimento 

à decisão tomada por este órgão na sessão de 29-03-11 (proc. themis nº 1010002862-1), 

art. 1º esta Resolução cria a central judicial de conciliação  e mediação e estabelece os 

procedimentos e as rotinas a serem empregados no  respectivo funcionamento.  

art. 2º a central funcionará na comarca de Passo Fundo, sendo as audiências 

realizadas na estrutura dos juizados especiais, ou outro julgado conveniente, em horário 

ocioso. a coordenação será exercida por magistrado indicado pelo corregedor-geral da 

justiça.  

art. 3º a conciliação terá aplicação: 
I - nas questões do superendividamento, prática institucionalizada no art. 1.040-a da 

consolidação normativa judicial e outras situações que viabilizem tratamento análogo, 

tais como questões envolvendo condomínios, consumidores, negócios jurídicos 

bancários, quando a parte opte pela conciliação paraprocessual; 

II - em projetos especiais de conciliação, mediante prévio ajuste com as unidades 

jurisdicionais, bem assim em ações que envolvam grandes litigantes ou ações de massa, 

onde qualquer das partes tenha manifestado propósito objetivo de realização de acordo; 

III – quando o magistrado que preside o processo envolvendo matéria cível ou de 

família entenda pertinente a adoção dessa prática. 

§ 1º o procedimento para o inciso i compreenderá o atendimento, através do 

preenchimento de formulário padrão e imediato agendamento de audiência coletiva de 

renegociação com os credores identificados. a comunicação será feita por meio de carta-

convite, preferencialmente por via eletrônica. homologado o acordo, será distribuído a 

um dos juizados especiais cíveis para registro e arquivamento. 

§ 2º no caso dos incisos II e III, os magistrados ou as partes encaminharão a lista dos 

processos ao juiz-coordenador da central que, entendendo viável a conciliação, 

designará sessão, elaborará pauta e distribuirá os processos entre os conciliadores 

habilitados. o cumprimento e o assessoramento das audiências ficarão a cargo das varas 

envolvidas no projeto. obtido o acordo, será lavrado o termo, que será submetido à 

homologação dos juízes competentes. em se tratando de grandes litigantes, poderá ser 

ajustado pela central a cedência de pessoal de apoio para realização das audiências, 

mediante prestação de serviço voluntário. 

§ 3º os conciliadores serão selecionados de acordo com critérios estabelecidos na 

Resolução própria. 

art. 4º a mediação será oferecida: 

I – ao público que se dirige aos juizados especiais cíveis do foro de passo fundo; 

II – ao público que se dirige à defensoria-pública e a entidades parceiras, mediante 

contato prévio com as instituições, de acordo com o volume de trabalho e capacidade de 

atendimento da central.  

III – quando o magistrado que preside um processo judicial envolvendo matéria cível 

ou de família entenda pertinente a adoção dessa prática. 
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§ 1ºobtido o acordo no caso dos incisos i e ii na sessão de mediação será expedido um 

termo de mediação; homologado pelo juiz-coordenador, terá validade de título 

executivo judicial. 

§ 2º no caso do inciso iii, o magistrado  encaminhará a lista dos processos ao juiz-

coordenador da central que, entendendo viável a mediação, designará sessão, elaborará 

pauta e distribuirá os processos entre os mediadores  habilitados. o cumprimento e o 

assessoramento das audiências ficarão a cargo das varas envolvidas no projeto. obtido o 

acordo, será lavrado termo, que será submetido à homologação dos juízes competentes.  

§ 3º o corpo de mediadores voluntários obedecerá critérios estabelecidos em Resolução 

própria. 

art. 5º os magistrados-coordenadores das centrais perceberão gratificação de 1/9 por 

conta do compartilhamento da jurisdição. serão designados juízes para atuação na 

ausência eventual do coordenador, sem ônus para o estado e que terão preferência nas 

substituições dos coordenadores em suas férias ou licenças.   

art. 6º até que seja disponibilizado no  sistema themis,  será desenvolvido, pelo serviço 

auxiliar de correição, sistema de controle estatístico dos resultados obtidos nas centrais 

de conciliação e mediação.  

art. 7º o magistrado-coordenador da central será responsavel pela coleta dos dados 

necessários para acompanhamento dos resultados e deverá realizar pesquisa de 

satisfação entre os usuários do serviço, sendo os resultados avaliados e validados pelo 

núcleo permanente de conciliação 

art. 8º com o objetivo de facilitar o acesso da população à justiça, a central de 

conciliação e mediação poderá contar com postos avançados de justiça comunitária para 

a coleta de solicitações realizadas diretamente pelos interessados e para a realização das 

sessões de conciliação e mediação, mediante convênios com entidades e instituições 

parceiras, de acordo com o volume de trabalho e capacidade de atendimento da central e 

mediante prévia autorização do conselho da magistratura.  

§ 1º os postos avançados de justiça comunitária oferecerão a estrutura necessária para a 

realização das sessões de conciliação e mediação.  

§ 2º o recebimento dos pedidos  e as sessões de conciliação e mediação transcorrerão 

nos postos avançados de justiça comunitária, remetendo-se o termo de conciliação ou 

mediação à central de mediação e conciliação para fins de homologação pelo juiz-

coordenador, tendo validade de título executivo judicial.  

§ 3º os mediadores e conciliadores que atuarão nos postos avançados de justiça 

comunitária serão os mesmos  que atuam na central de conciliação e mediação. 

§ 4º os postos avançados de justiça comunitária serão coordenados e supervisionados 

pela central de conciliação e mediação. 

art. 9º a central deverá ser instalada em prazo a ser fixado.  ao cabo de um ano de 

funcionamento, os resultados de seu funcionamento serão avaliados pela corregedoria-

geral da justiça, que opinará acerca da conveniência da manutenção de seus serviços ou 

seu redimensionamento.  

art. 10 esta Resolução  entrará em vigor no primeiro dia útil seguinte à data de sua 

disponibilização no diário da justiça eletrônico.  

Secretaria do Conselho da Magistratura, 29 de março de 2011.  

Desembargador Leo Lima,  

Presidente do Conselho da Magistratura 
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ANEXO E - RESOLUÇÃO Nº 872/2011-COMAG 

 

 

Disponibilizado no DJE em 05-04-10 

Considerado publicado em 06-04-10  

 

Cria a central de conciliação e a central de mediação na comarca de pelotas, 

estabelecendo procedimentos e rotinas. 

O Conselho da Magistratura, no uso de suas atribuições legais, e dando cumprimento 

à decisão tomada por este órgão na sessão de 29-03-11 (proc. themis nº 1010002862-1), 

art. 1º esta Resolução cria a central judicial de conciliação e mediação e estabelece os 

procedimentos e as rotinas a serem empregados no  respectivo funcionamento.  

art. 2º a central funcionará na comarca de Pelotas, sendo as audiências realizadas na 

estrutura dos juizados especiais, ou outro julgado conveniente, em horário ocioso. a 

coordenação será exercida por magistrado indicado pelo corregedor-geral da justiça. 

art. 3º a conciliação terá aplicação: 
I - nas questões do superendividamento, prática institucionalizada no art. 1.040-a da 

consolidação normativa judicial e outras situações que viabilizem tratamento análogo, 

tais como questões envolvendo condomínios, consumidores, negócios jurídicos 

bancários, quando a parte opte pela conciliação paraprocessual; 

II - em projetos especiais de conciliação, mediante prévio ajuste com as unidades 

jurisdicionais, bem assim em ações que envolvam grandes litigantes ou ações de massa, 

onde qualquer das partes tenha manifestado propósito objetivo de realização de acordo; 

III – quando o magistrado que preside o processo envolvendo matéria cível ou de 

família entenda pertinente a adoção dessa prática. 

§ 1º o procedimento para o inciso I compreenderá o atendimento, através do 

preenchimento de formulário padrão e imediato agendamento de audiência coletiva de 

renegociação com os credores identificados. a comunicação será feita por meio de carta-

convite, preferencialmente por via eletrônica. homologado o acordo, será distribuído a 

um dos juizados especiais cíveis para registro e arquivamento.  

§ 2º no caso dos incisos II e III, os magistrados ou as partes encaminharão a lista dos 

processos ao juiz-coordenador da central que, entendendo viável a conciliação, 

designará sessão, elaborará pauta e distribuirá os processos entre os conciliadores 

habilitados. o cumprimento e o assessoramento das audiências ficarão a cargo das varas 

envolvidas no projeto. obtido o acordo, será lavrado o termo, que será submetido à 

homologação dos juízes competentes. em se tratando de grandes litigantes, poderá ser 

ajustado pela central a cedência de pessoal de apoio para realização das audiências, 

mediante prestação de serviço voluntário. 

§ 3º os conciliadores serão selecionados de acordo com critérios estabelecidos na 

Resolução própria.  

art. 4º a mediação será oferecida: 
I – ao público que se dirige aos juizados especiais cíveis do foro de pelotas; 

II – ao público que se dirige à defensoria-pública e a entidades parceiras, mediante 

contato prévio com as instituições, de acordo com o volume de trabalho e capacidade de 

atendimento da central. 

III – quando o magistrado que preside um processo judicial envolvendo matéria cível 

ou de família entenda pertinente a adoção dessa prática. 
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§ 1º obtido o acordo no caso dos incisos i e ii na sessão de mediação será expedido um 

termo de mediação; homologado pelo juiz-coordenador, terá validade de título 

executivo judicial.  

§ 2º no caso do inciso III, o magistrado encaminhará a lista dos processos ao juiz-

coordenador da central que, entendendo viável a mediação, designará sessão, elaborará 

pauta e distribuirá os processos entre os mediadores habilitados. o cumprimento e o 

assessoramento das audiências ficarão a cargo das varas envolvidas no projeto. obtido o 

acordo, será lavrado termo, que será submetido à homologação dos juízes competentes.  

§ 3ºo corpo de mediadores voluntários obedecerá critérios estabelecidos em Resolução 

própria. 

art. 5º os magistrados -coordenadores das centrais perceberão gratificação de 1/9 por 

conta do compartilhamento da jurisdição. serão designados juízes para atuação na 

ausência eventual do coordenador, sem ônus para o estado e que terão preferência nas 

substituições dos coordenadores em suas férias ou licenças.  

art. 6º até que seja disponibilizado no sistema themis, será desenvolvido, pelo serviço 

auxiliar de correição, sistema de controle estatístico dos resultados obtidos nas centrais 

de conciliação e mediação. 

art. 7º o magistrado coordenador da central será responsavel pela coleta dos dados 

necessários para acompanhamento dos resultados e deverá realizar pesquisa de 

satisfação entre os usuários do serviço, sendo os resultados avaliados e validados pelo 

núcleo permanente de conciliação. 

art. 8º com o objetivo de facilitar o acesso da população à justiça, a central de 

conciliação e mediação poderá contar com postos avançados de justiça comunitária para 

a coleta de solicitações realizadas diretamente pelos interessados e para a realização das 

sessões de conciliação e mediação, mediante convênios com entidades e instituições 

parceiras, de acordo com o volume de trabalho e capacidade de atendimento da central e 

mediante prévia autorização do conselho da magistratura. 

§ 1º os postos avançados de justiça comunitária oferecerão a estrutura necessária para a 

realização das sessões de conciliação e mediação. 

§ 2º o recebimento dos pedidos  e as sessões de conciliação e mediação transcorrerão 

nos postos avançados de justiça comunitária, remetendo-se o termo de conciliação ou 

mediação à central de mediação e conciliação para fins de homologação pelo Juiz-

coordenador, tendo validade de título executivo judicial. 

§ 3º os mediadores e conciliadores que atuarão nos postos avançados de justiça 

comunitária serão os mesmos  que atuam na central de conciliação e mediação. 

§ 4º os postos avançados de justiça comunitária serão coordenados e supervisionados 

pela central de conciliação e mediação. 

art. 9º a central deverá ser instalada em prazo a ser fixado. Ao cabo de um ano de 

funcionamento, os resultados de seu funcionamento serão avaliados pela Corregedoria-

geral da justiça, que opinará acerca da conveniência da manutenção de seus serviços ou 

seu redimensionamento.  

art. 10 esta Resolução entrará em vigor no primeiro dia útil seguinte à data de sua 

disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico. 

Secretaria do Conselho da Magistratura, 29 de março de 2011 

Desembargador Leo Lima,  

Presidente do Conselho da Magistratura 
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ANEXO F - RESOLUÇÃO Nº 873/2011-COMAG 

 

 

Disponibilizado no DJE em 05-04-10 

Considerado publicado em 06-04-10 

 

Cria a central de conciliação e a central de mediação na comarca de caxias do sul, 

estabelecendo procedimentos e rotinas. 

O Conselho da Magistratura, no uso de suas atribuições legais, e dando cumprimento 

à decisão tomada por este órgão na sessão de 29-03-11 (proc. themis nº 101002862-1), 

art. 1º esta Resolução cria a central judicial de conciliação 

 e mediação e estabelece os procedimentos e as rotinas a serem empregados no 

respectivo funcionamento.  

art. 2º a central funcionará na comarca de Caxias do Sul, sendo as audiências 

realizadas na estrutura dos juizados especiais, ou outro julgado conveniente,   em 

horário ocioso. a coordenação será exercida por magistrado indicado pelo corregedor-

geral da justiça.  

art. 3 a conciliação terá aplicação:  

I - nas questões do superendividamento, prática institucionalizada no art. 1.040-a da 

consolidação normativa judicial e outras situações que viabilizem tratamento análogo, 

tais como questões envolvendo condomínios, consumidores, negócios jurídicos 

bancários, quando a parte opte pela conciliação paraprocessual; 

II - em projetos especiais de conciliação, mediante prévio ajuste com as unidades 

jurisdicionais, bem assim em ações que envolvam grandes litigantes ou ações de massa, 

onde qualquer das partes tenha manifestado propósito objetivo de realização de acordo;  

III – quando o magistrado que preside o processo envolvendo matéria cível ou de 

família  entenda pertinente a adoção dessa prática. 

§ 1º o procedimento para o inciso I compreenderá o atendimento, através do 

preenchimento de formulário padrão e imediato agendamento de audiência coletiva de 

renegociação com os credores identificados. a comunicação será feita por meio de carta-

convite, preferencialmente por via eletrônica. homologado o acordo, será distribuído a 

um dos juizados especiais cíveis para registro e arquivamento. 

§ 2º no caso dos incisos II e III, os magistrados ou as partes encaminharão a lista dos 

processos ao juiz-coordenador da central que, entendendo viável a conciliação, 

designará sessão, elaborará pauta e distribuirá os processos entre os conciliadores 

habilitados. o cumprimento e o assessoramento das audiências ficarão a cargo das varas 

envolvidas no projeto. obtido o acordo, será lavrado o termo, que será submetido à 

homologação dos   juízes competentes. em se tratando de grandes litigantes, poderá ser 

ajustado pela central a cedência de pessoal de apoio para realização das audiências, 

mediante prestação de serviço voluntário.  

§ 3º os conciliadores serão selecionados de acordo com critérios estabelecidos na 

Resolução própria. 

art. 4º a mediação será oferecida: 
I – ao público que se dirige aos juizados especiais cíveis do foro de Caxias do Sul; 

II – ao público que se dirige à defensoria-pública e a entidades parceiras, mediante 

contato prévio com as instituições, de acordo com o volume de trabalho e capacidade de 

atendimento da central. 
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III – quando o magistrado que preside um processo judicial envolvendo matéria cível 

ou de família entenda pertinente a adoção dessa prática. 

§ 1º obtido o acordo no caso dos incisos i e ii na sessão de mediação será expedido um 

termo de mediação; homologado pelo juiz-coordenador, terá validade de título 

executivo judicial. 

§ 2º no caso do inciso III, o magistrado encaminhará a lista dos processos ao juiz-

coordenador da central que, entendendo viável a mediação, designará sessão, elaborará 

pauta e distribuirá os processos entre os mediadores  habilitados. O cumprimento e o 

assessoramento das audiências ficarão a cargo das varas envolvidas no projeto. obtido o 

acordo, será lavrado termo, que será submetido à homologação dos juízes competentes.  

§ 3º o corpo de mediadores voluntários obedecerá critérios estabelecidos em Resolução 

própria. 

art. 5º os magistrados -coordenadores das centrais perceberão gratificação de 1/9 por 

conta do compartilhamento da jurisdição. serão designados juízes para atuação na 

ausência eventual do coordenador, sem ônus para o estado e que terão preferência nas 

substituições dos coordenadores em suas férias ou licenças.  

art. 6º até que seja disponibilizado no sistema themis, será desenvolvido, pelo serviço 

auxiliar de correição, sistema de controle estatístico dos resultados obtidos nas centrais 

de conciliação e mediação. 

art. 7º o magistrado-coordenador da central será responsavel pela coleta dos dados 

necessários para acompanhamento dos resultados e deverá realizar pesquisa de 

satisfação entre os usuários do serviço, sendo os resultados avaliados e validados pelo 

núcleo permanente de conciliação. 

art. 8º com o objetivo de facilitar o acesso da população à justiça, a central de 

conciliação e mediação poderá contar com postos avançados de justiça comunitária para 

a coleta de solicitações realizadas diretamente pelos interessados e para a realização das 

sessões de conciliação e mediação, mediante convênios com entidades e instituições 

parceiras,  de acordo com o volume de trabalho e capacidade de atendimento da central 

e mediante prévia autorização do conselho da magistratura. 

§ 1º os postos avançados de justiça comunitária oferecerão a estrutura necessária para a 

realização das sessões de conciliação e mediação.  

§ 2º o recebimento dos pedidos e as sessões de conciliação e mediação transcorrerão nos 

postos avançados de justiça comunitária, remetendo-se o termo de conciliação ou 

mediação à central de mediação e conciliação para fins de homologação pelo juiz-

coordenador, tendo validade de título executivo judicial. 

§ 3º os mediadores e conciliadores que atuarão nos postos avançados de justiça 

comunitária serão os mesmos  que atuam na central de conciliação e mediação. 

§ 4º os postos avançados de justiça comunitária serão coordenados e supervisionados 

pela central de conciliação e mediação. 

art. 9º a central deverá ser instalada em prazo a ser fixado. Ao cabo de um ano de 

funcionamento, os resultados de seu funcionamento serão avaliados pela corregedoria-

geral da justiça, que opinará acerca da conveniência da manutenção de seus serviços ou 

seu redimensionamento.  

art. 10 esta Resolução entrará em vigor no primeiro dia útil seguinte à data de sua 

disponibilização no diário da justiça eletrônico. 

Secretaria do Conselho da Magistratura, 29 de março de 2011. 

Desembargador Leo Lima,  
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Presidente do Conselho da Magistratura 
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ANEXO G - RESOLUÇÃO Nº 874/2011-COMAG 

 

 

Disponibilizado no DJE em 05-04-10 

Considerado publicado em 06-04-10  

 

Cria a Central de Conciliação e a Central de Mediação na Comarca de Santa Maria, 

Estabelecendo Procedimentos e Rotinas. 

O Conselho da Magistratura, no uso de suas atribuições legais, e dando cumprimento 

à decisão tomada por este órgão na sessão de 29-03-11 (proc. themis nº 101002862-1), 

art. 1º esta Resolução cria a Central Judicial de Conciliação e Mediação e estabelece os 

procedimentos e as rotinas a serem empregados no respectivo funcionamento.  

art. 2º a central funcionará na comarca de Santa Maria, sendo as audiências 

realizadas na estrutura dos juizados especiais,  ou outro julgado conveniente, em horário 

ocioso. a coordenação será exercida por magistrado indicado pelo corregedor-geral da 

justiça. 

art. 3º a conciliação terá aplicação: 
I - nas questões do superendividamento, prática institucionalizada no art. 1.040-a da 

consolidação normativa judicial e outras situações que viabilizem tratamento análogo, 

tais como questões envolvendo condomínios, consumidores, negócios jurídicos 

bancários, quando a parte opte pela conciliação paraprocessual; 

II - em projetos especiais de conciliação, mediante prévio ajuste com as unidades 

jurisdicionais, bem assim em ações que envolvam grandes litigantes ou ações de massa, 

onde qualquer das partes tenha manifestado propósito objetivo de realização de acordo; 

III – quando o magistrado que preside o processo envolvendo matéria cível ou de 

família  entenda  pertinente a adoção dessa prática. 

§ 1º o procedimento para o inciso i compreenderá o atendimento, através do 

preenchimento de formulário padrão e imediato agendamento de audiência coletiva de 

renegociação com os credores identificados. a comunicação será feita por meio de carta-

convite, preferencialmente por via eletrônica. homologado o acordo, será distribuído a 

um dos juizados especiais cíveis para registro e arquivamento. 

§ 2º no caso dos incisos II e III, os magistrados ou as partes encaminharão a lista dos 

processos ao juiz-coordenador da central que, entendendo viável a conciliação, 

designará sessão, elaborará pauta e distribuirá os processos entre os conciliadores 

habilitados. o cumprimento e o assessoramento das audiências ficarão a cargo das varas 

envolvidas no projeto. obtido o acordo, será lavrado o termo, que será submetido à 

homologação dos juízes competentes. em se tratando de grandes litigantes, poderá ser 

ajustado pela central a cedência de pessoal de apoio para realização das audiências, 

mediante prestação de serviço voluntário. 

§ 3º os conciliadores serão selecionados de acordo com critérios estabelecidos na 

Resolução própria. 

art. 4º a mediação será oferecida: 
I – ao público que se dirige aos juizados especiais cíveis do foro de Santa Maria; 

II – ao público que se dirige à defensoria-pública e a entidades parceiras, mediante 

contato prévio com as instituições, de acordo com o volume de trabalho e capacidade de 

atendimento da central. 

III – quando o magistrado que preside um processo judicial envolvendo matéria cível 

ou de família  entenda pertinente a adoção dessa prática. 
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§ 1º obtido o acordo no caso dos incisos i e ii na sessão de mediação será expedido um 

termo de mediação; homologado pelo juiz-coordenador, terá validade de título 

executivo judicial. 

§ 2º no caso do inciso III, o magistrado  encaminhará a lista dos processos ao juiz-

coordenador da central que, entendendo viável a mediação, designará sessão, elaborará 

pauta e distribuirá os processos entre os mediadores habilitados. o cumprimento e o 

assessoramento das audiências ficarão a cargo das varas envolvidas no projeto. obtido o 

acordo, será lavrado termo, que será submetido à homologação dos juízes competentes.  

§ 3º o corpo de mediadores voluntários obedecerá critérios estabelecidos em Resolução 

própria. 

art. 5º os magistrados -coordenadores das centrais perceberão gratificação de 1/9 por 

conta do compartilhamento da jurisdição. serão designados juízes para atuação na 

ausência eventual do coordenador, sem ônus para o estado e que terão preferência nas 

substituições dos coordenadores em suas férias ou licenças.  

art. 6º até que seja disponibilizado no  sistema themis, será desenvolvido, pelo serviço 

auxiliar de correição, sistema de controle estatístico dos resultados obtidos nas centrais 

de conciliação e mediação. 

art. 7º o magistrado-coordenador da central será responsavel pela coleta dos dados 

necessários para acompanhamento dos resultados e deverá realizar pesquisa de 

satisfação entre os usuários do serviço, sendo os resultados avaliados e validados pelo 

núcleo permanente de conciliação. 

art. 8º com o objetivo de facilitar o acesso da população à justiça, a central de 

conciliação e mediação poderá contar com postos avançados de justiça comunitária para 

a coleta de solicitações realizadas diretamente pelos interessados e para a realização das 

sessões de conciliação e mediação, mediante convênios com entidades e instituições 

parceiras, de acordo com o volume de trabalho e capacidade de atendimento da central e 

mediante prévia autorização do conselho da magistratura. 

§ 1º os postos avançados de justiça comunitária oferecerão a estrutura necessária para a 

realização das sessões de conciliação e mediação. 

§ 2º o recebimento dos pedidos  e as sessões de conciliação e mediação transcorrerão 

nos postos avançados de justiça comunitária, remetendo-se o termo de conciliação ou 

mediação à central de mediação e conciliação para fins de homologação pelo juiz-

coordenador, tendo validade de título executivo judicial. 

§ 3º os mediadores e conciliadores que atuarão nos postos avançados de justiça 

comunitária serão os mesmos  que atuam na central de conciliação e mediação. 

§ 4º os postos avançados de justiça comunitária serão coordenados e supervisionados 

pela central de conciliação e mediação. 

art. 9º a central deverá ser instalada em prazo a ser fixado. ao cabo de um ano de 

funcionamento, os resultados de seu funcionamento serão avaliados pela Corregedoria-

geral da justiça, que opinará acerca da conveniência da manutenção de seus serviços ou 

seu redimensionamento. 

art. 10 esta Resolução entrará em vigor no primeiro dia útil seguinte à data de sua 

disponibilização no diário da justiça eletrônico. 

Secretaria do Conselho da Magistratura, 29 de março de 2011.  

Desembargador Leo Lima,  

Presidente do Conselho da Magistratura 
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ANEXO H - RESOLUÇÃO Nº 870/2011-COMAG 

 

 

Disponibilizado no DJE em 05-04-10 

Considerado publicado em 06-04-10  

Dispõe sobre os Conciliadores E Mediadores No Âmbito Dos Centros De Conciliação E 

Mediação/RS, em primeiro grau. 

O Conselho da Magistratura, no uso de suas atribuições legais, e dando cumprimento 

à decisão tomada por este órgão na sessão de 29-03-11 (proc. themis nº 1011000662-0), 

Considerando o disposto nos artigos 5º, XXXV e LXXVIII, da constituição federal; 

Considerando o disposto no art. 8º, da res. 125/2010 CNJ; 

Considerando a viabilidade de designação de conciliadores e mediadores, como 

auxiliares da justiça, possibilitando o fomento de métodos alternativos de solução de 

conflitos;  

Considerando a conveniência de estabelecer critérios para seleção dos conciliadores e 

mediadores, visando concretizar banco de auxiliares da justiça;  

Considerando a necessidade de dar publicidade e transparência aos critérios de seleção;  

Considerando a importância de que tais auxiliares tenham um perfil adequado ao 

propósito almejado pela justiça estadual;  

Resolve: 

Dos Conciliadores e Mediadores  
art. 1º os conciliadores e mediadores dos centros judiciais de conciliação e mediação 

são auxiliares da justiça e serão selecionados, em número compatível com o movimento 

forense, pelo juiz de direito coordenador de cada centro ou unidade entre cidadãos de 

ilibada conduta e que apresentem qualificação compatível com esta atividade.  

§ 1º a nomeação será por dois anos, admitida uma recondução. 

§ 2º poderão atuar como conciliadores e mediadores os bacharéis em direito ou em 

ciências afins, sempre supervisionados pelo juiz de direito.   

§ 3° quando servidor público, o conciliador ou mediador somente poderá atuar fora do 

horário de seu expediente normal, salvo o caso de assessores designados para realizar as 

audiências ou de assistentes sociais/psicólogas com formação em técnicas 

autocompositivas, as quais poderão ser designadas pelo juiz diretor do foro, de acordo 

com a conveniência e se o volume de serviço permitir, para realizar tal atividade.  

§ 4º o conciliador poderá ter inscrição junto à OAB, desde que não exerça a advocacia 

como profissão habitual.  

Da Atividade Voluntária ou Remunerada do Conciliador. 
art. 2º a atividade de conciliador ou mediador será sempre exercida sem qualquer 

vínculo funcional, empregatício ou afim, podendo ser prestada de forma voluntária ou 

remunerada. 

Parágrafo Único. a remuneração do conciliador ou mediador, quando for o caso e 

conforme previsão legal, ocorrerá em valor a ser definido por ato da presidência.  

Da Seleção dos Conciliadores e dos Mediadores. 
art. 3º a escolha de conciliadores e mediadores será realizada entre aqueles que 

efetivarem a inscrição no respectivo centro ou unidade, preenchendo termo de adesão e 

compromisso, juntando currículo e certidões exigidas pelo tribunal de justiça.  

§ 1º a seleção será feita mediante análise prévia de currículo e entrevista, pelo juiz 

coordenador do centro, podendo este aplicar prova seletiva. 
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§ 2º para atuação como conciliador ou mediador, voluntário ou remunerado, faz-se 

necessária a comprovação de participação prévia em curso de capacitação, nos moldes 

delineados pelo conselho nacional de justiça, com apresentação de certidão de 

conclusão.  

§ 3º os magistrados, jubilados ou não, deverão integrar necessariamente o quadro de 

voluntários, exigindo-se, para ingresso como conciliador ou mediador, o preenchimento 

de termo de adesão e compromisso. 

§ 4º o conciliador ou mediador deverá indicar pelo menos um turno preferencial por 

semana para realizar as solenidades.   

§ 5º em casos excepcionais, em especial, no curso da semana nacional de conciliação ou 

outro projeto estabelecido por prazo  determinado, poderão ser indicados conciliadores 

sem o cumprimento do disposto no art. 3º, § 2º.   

art. 5º a lista de conciliadores indicados será encaminhada ao juiz-corregedor que, após 

verificar a regularidade da indicação, encaminhará ao presidente do tribunal de justiça a 

indicação,  a quem competirá a nomeação.  

art. 6º o desligamento do conciliador poderá ocorrer por sua iniciativa ou por 

determinação do juiz coordenador do centro  

Dos Cursos de Capacitação, Treinamento e Aperfeiçoamento 
art. 7º é obrigatória a participação em curso de capacitação, treinamento e 

aperfeiçoamento para atuação no centro.  

§ 1º caberá ao núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos 

implementar os cursos de capacitação ou validar cursos externos que estejam em 

conformidade com a Resolução nº 125 do CNJ.  

§ 2º todos os conciliadores e mediadores deverão submeter-se a reciclagem permanente 

e à avaliação do usuário, bem como atuar em conformidade com o código de ética 

elaborado pelo conselho nacional de justiça.    

art. 8º o efetivo desempenho da função de conciliador, de forma ininterrupta, durante 

um ano, poderá ser computado como exercício de atividade jurídica para fins de 

contagem de tempo à habilitação em concurso para a magistratura, nos termos do art. 

59, IV, da Resolução 75, do CNJ.   

art. 9º caberá ao núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos 

resolver eventuais questões omissas quanto aos conciliadores e mediadores. 

art. 10 esta Resolução entrará em vigor no primeiro dia útil seguinte à data de sua 

disponibilização no diário da justiça eletrônico.  

Secretaria do Conselho da Magistratura, 29 de março de 2011. 

Desembargador Leo Lima,  

Presidente do Conselho da Magistratura 
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ANEXO I - RESOLUÇÃO Nº 780/2009-COMAG 

 

 

Disponibilizado no DJE em 20-08-09 

Considerado publicado em 21-08-09 

 

Cria a central judicial de conciliação e a central de mediação no âmbito do poder 

judiciário do rio grande do sul, estabelecendo procedimentos e rotinas.  

O Conselho da Magistratura, no uso de suas atribuições legais, e dando cumprimento 

à decisão deste órgão tomada na sessão de 07-07-09 (proc. themis admin nº 0010-

09/002192-1 

R E S O L V E: 
art. 1º esta Resolução cria a Central Judicial de Conciliação e a Central de 

Mediação e estabelece os procedimentos e as rotinas a serem empregados no respectivo 

funcionamento.  

art. 2º a Central Judicial de Conciliação funcionará na comarca de porto alegre, no 7º 

andar do foro central, sendo as audiências realizadas na estrutura dos juizados especiais, 

no 3º andar do foro central, preferentemente em horário ocioso daquele espaço. a 

coordenação será exercida por magistrado indicado pelo corregedor-geral da justiça.  

art. 3º a Central Judicial de Conciliação terá aplicação: 

I - nas questões do superendividamento, prática institucionalizada no art. 1.040a da 

consolidação normativa judicial e outras situações que viabilizem tratamento análogo, 

tais como questões envolvendo condomínios, consumidores, negócios jurídicos 

bancários, quando a parte opte pela conciliação paraprocessual;  

II - em projetos especiais de conciliação, mediante prévio ajuste com as unidades 

jurisdicionais, bem assim em ações que envolvam grandes litigantes ou ações de massa, 

onde qualquer das partes tenha manifestado propósito objetivo de realização de acordo; 

§ 1º o procedimento para o inciso i compreenderá o atendimento, através do 

preenchimento de formulário padrão e imediato agendamento de audiência coletiva de 

renegociação com os credores identificados. a comunicação será feita por meio de carta-

convite, preferencialmente por via eletrônica. homologado o acordo, será distribuído a 

um dos juizados especiais cíveis para registro e arquivamento. 

§ 2º no caso do inciso II, os magistrados ou as partes encaminharão a lista dos processos 

ao juiz-coordenador da central que, entendendo viável a conciliação, designará sessão, 

elaborará pauta e distribuirá os processos entre os conciliadores habilitados. o 

cumprimento e o assessoramento das audiências ficarão a cargo das varas envolvidas no 

projeto. obtido o acordo, será lavrado o termo, que será submetido à homologação dos 

juízes competentes. em se tratando de grandes litigantes, poderá ser ajustado pela 

central a cedência de pessoal de apoio para realização das audiências, mediante 

prestação de serviço voluntário. 

§ 3º os conciliadores serão selecionados preferentemente dentre magistrados 

voluntários, jubilados ou não, e alunos da escola superior da magistratura. 

§ 4º havendo necessidade, por conta do excesso de serviço, poderão ser designados 

conciliadores que já atuam no juizado especial cível, os quais serão remunerados na 

forma da legislação específica. 

art. 4º a Central de Mediação funcionará no prédio do instituto de Previdência do 

Estado do Rio Grande Do Sul – IPE, sito na avenida Borges de Medeiros, 1945, 8º 
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andar. a coordenação será exercida por magistrado indicado pelo Corregedor-geral da 

Justiça. 

art. 5º a mediação será oferecida: 

I – ao público que se dirige aos juizados especiais cíveis do foro central de porto alegre;  

II – ao público que se dirige à defensoria-pública e a entidades parceiras, mediante 

contato prévio com as instituições, de acordo com o volume de trabalho e capacidade de 

atendimento da central.  

§ 1º obtido o acordo na sessão de mediação será expedido um termo de mediação; 

homologado pelo juiz-coordenador, terá validade de título executivo judicial.  

§ 2º o corpo de mediadores voluntários será composto de magistrados, jubilados ou não, 

alunos da escola superior da magistratura e profissionais de outras áreas afins, através 

de prestação de serviço voluntário, com treinamento em mediação.  

art. 6º os magistrados coordenadores das centrais perceberão gratificação de 1/9 por 

conta do compartilhamento da jurisdição. serão designados juízes para atuação na 

ausência eventual do coordenador, sem ônus para o estado e que terão preferência nas 

substituições dos coordenadores em suas férias ou licenças.   

art. 7º será desenvolvido pelo serviço auxiliar de correição sistema de controle 

estatístico dos resultados obtidos nas centrais de conciliação e mediação.  

art. 8º os magistrados coordenadores das centrais são responsáveis pela coleta dos 

dados necessários para acompanhamento dos resultados e deverão realizar pesquisa de 

satisfação entre os usuários do serviço, sendo os resultados avaliados e validados pela 

comissão de conciliação.  

art. 9º as centrais deverão ser instaladas até 1º de setembro de 2009,  autorizando-se a 

disponibilização das estruturas previstas no voto do relator do expediente apreciado pelo 

comag na sessão de 07-07-09 (proc. themis admin nº 0010-09/002192-1). ao cabo de 

seis meses de funcionamento, os resultados de seu funcionamento serão avaliados pela 

corregedoria-geral da justiça, que opinará acerca da conveniência da manutenção de 

seus serviços ou seu redimensionamento.  

art. 10 revogadas as disposições em contrário, esta resolução entrará em vigor no 

primeiro dia útil seguinte à data de sua disponibilização no diário da justiça eletrônico.  

Secretaria do Conselho da Magistratura, 12 de agosto de 2009.  

Des.  Arminio José Abreu Lima da Rosa, 

Presidente  
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ANEXO J - EXPEDIENTE nº 0010-11/000662-0  

 

 

Cuida-se da Designação de Magistrados e Servidores para comporem o Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos no âmbito do 1º Grau, 

criado pela Resolução nº 869/2011-COMAG, por atribuição a este Corregedor-Geral do 

art. 4º, parágrafo único. 

Acolho a manifestação retro e designo os seguintes Magistrados e Servidores 

para integrarem o Núcleo, atendendo determinação do art. 4º, letras B,C,D,E da 

Resolução antes citada: 

      Art. 4º 

     (...) 

      B) O JUIZ-CORREGEDOR COM ATRIBUIÇÃO SOBRE A MATÉRIA 

DA CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO: DRA. ANA CLÁUDIA CACHAPUZ SILVA 

RAABE; 

      C) OS JUÍZES DE DIREITO DAS CENTRAIS DE CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO DAS COMARCAS DE ENTRÂNCIA FINAL: DR. DANIEL 

ENGLERT BARBOSA, Juiz de Direito para Coordenador da Central da Comarca de 

Porto Alegre; DR. LUÍS CHRISTIANO ENGER AIRES, Juiz de Direito para 

Coordenador da Central da Comarca de Passo Fundo; DR. MARCELO MALIZIA 

CABRAL, Juiz de Direito para Coordenador da Central da Comarca de Pelotas; DR. 

LEOBERTO NARCISO BRANCHER, Juiz de Direito para Coordenador da Central 

de Caxias do Sul; DR. RAFAEL PAGNON CUNHA, Juiz de Direito para 

Coordenador da Central da Comarca de Santa Maria; 

       D) ATÉ 3 JUÍZES DE DIREITO COM ATUAÇÃO EM PROJETOS 

RELATIVOS À MATÉRIA: DRA. KAREN BERTONCELLO, Juíza de Direito na 

Comarca de Sapiranga; DR. HUMBERTO DUTRA, Juiz de Direito na Comarca de 

Bagé; DRA. JOSIANE ESTIVALET, Juíza de Direito na Comarca de Santa Cruz do 

Sul. 

     E) UM CORRDENADOR DE CORREIÇÃO: VOLNEI HUGEN; UM 

ASSESSOR DA CGJ: FLORISBELA GOMES PORTAL. 

3.  A presente designação é válida até 31 de janeiro de 2012. 
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4.  Indico o dia 08.07.2011, para a primeira Reunião Ordinária Trimestral do 

Núcleo, às 14h, na Sala de reuniões da Corregedoria-Geral da Justiça. 

Comunique-se, via correio eletrônico, todos os Magistrados e Servidores 

designados, acerca da presente decisão. 

Ao final, arquive-se. 

 

 

Porto Alegre, 23 de maio de 2011. 

 

 

 

DESEMBARGADOR RICARDO RAUPP RUSCHEL, 

          CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA. 
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ANEXO K - DADOS NUMÉRICOS PUBLICADOS PELA CENTRAL JUDICIAL 

DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA COMARCA DE PELOTAS NO SITE 

HTTP://CONCILIACAOPELOTAS.BLOGSPOT.COM.  

 

 

PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL 

COMARCA DE PELOTAS – CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO 

ESTATÍSTICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 

AUDIÊNCIAS EM FASE PROCESSUAL – CONCILIAÇÕES EM EXECUÇÕES 

FISCAIS SEGUNDAS-FEIRAS 

1. Audiências realizadas: 70 

2. Acordos obtidos em audiência: 15 

2.1 Valor total de obrigações de pagar resultantes dos acordos: R$ 166.432,81 

3. Acordos noticiados nos autos ou informados pela parte, realizados entre a data da 

designação e da realização de audiência: 6 

3.1 Valor total de obrigações de pagar resultantes dos acordos: R$ 8.064,68 

4. Audiências em que não houve acordo: 49 

4.1 Encontravam-se todos os interessados presentes: 18 

4.2 Não se encontravam todos os interessados presentes: 31 

5. Percentual de acordos considerando o total de audiências realizadas: 30% 

6. Percentual de acordos considerando unicamente as audiências em que todos os 

interessados encontravam-se presentes:53,85% 

 

 PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL 

COMARCA DE PELOTAS – CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO 

ESTATÍSTICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 

AUDIÊNCIAS EM FASE PROCESSUAL – CONCILIAÇÃO – PAUTA GERAL 

QUINTAS-FEIRAS 

1. Audiências realizadas: 18 

2. Acordos obtidos em audiência: 8 

2.1 Valor total de obrigações de pagar resultantes dos acordos: R$ 10.599,66 

3. Acordos noticiados nos autos ou informados pela parte, realizados entre a data da 

designação e da realização de audiência: - 

3.1 Valor total de obrigações de pagar resultantes dos acordos: R$ - 

4. Audiências em que não houve acordo: 10 

4.1 Encontravam-se todos os interessados presentes: 8 

4.2 Não se encontravam todos os interessados presentes: 2 

5. Percentual de acordos considerando o total de audiências realizadas: 44,4% 

6. Percentual de acordos considerando unicamente as audiências em que todos os 

interessados encontravam-se presentes: 50% 
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PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL 

COMARCA DE PELOTAS – CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO 

ESTATÍSTICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 

AUDIÊNCIAS EM FASE PROCESSUAL – CONCILIAÇÕES EM EXECUÇÕES 

FISCAIS 

1. Audiências realizadas: 146 

2. Acordos obtidos em audiência: 21 

2.1 Valor total de obrigações de pagar resultantes dos acordos: R$ 92.850,07 

3. Acordos noticiados nos autos ou informados pela parte, realizados entre a data da 

designação e da realização de audiência: 5 

3.1 Valor total de obrigações de pagar resultantes dos acordos: R$ 33.310,92 

4. Audiências em que não houve acordo: 120 

4.1 Encontravam-se todos os interessados presentes: 59 

4.2 Não se encontravam todos os interessados presentes: 61 

5. Percentual de acordos considerando o total de audiências realizadas:17,8% 

6. Percentual de acordos considerando unicamente as audiências em que todos os 

interessados encontravam-se presentes: 30,58% 

  

PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL 

COMARCA DE PELOTAS – CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO 

ESTATÍSTICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO EM FASE PROCESSUAL – PAUTA 

GERAL SEMANAL 

1. Audiências realizadas: 70 

2. Acordos obtidos em audiência: 12 

2.1 Valor total de obrigações de pagar resultantes dos acordos: R$ 36.026,96 

3. Acordos noticiados nos autos ou informados pela parte, realizados entre a data da 

designação e da realização de audiência: 0 

3.1 Valor total de obrigações de pagar resultantes dos acordos: - 

4. Audiências em que não houve acordo: 58 

4.1 Encontravam-se todos os interessados presentes: 34 

4.2 Não se encontravam todos os interessados presentes: 24 

5. Percentual de acordos considerando o total de audiências realizadas: 17,14% 

6. Percentual de acordos considerando unicamente as audiências em que todos os 

interessados encontravam-se presentes: 26,08% 

 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA COMARCA DE 

PELOTAS  

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO - OUTUBRO/2011 – PAUTA 

GERAL  

1. Audiências realizadas: 55 

2. Acordos obtidos: 11 

3. Audiências em que não houve acordo: 44 

3.1 Encontravam-se todos os interessados presentes: 28 
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3.2 Não se encontravam todos os interessados presentes: 16 

4. Percentual de acordos considerando o total de audiências realizadas: 20% 

5. Percentual de acordos considerando unicamente as audiências em que todos 

os interessados encontravam-se presentes: 28,20% 

6. Valor total de obrigações de pagar resultantes dos acordos: R$ 223.379,02 

 

PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL 

COMARCA DE PELOTAS – CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO 

ESTATÍSTICA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 

AUDIÊNCIAS EM FASE PROCESSUAL - CONCILIAÇÕES EM 

EXECUÇÕES FISCAIS (SEGUNDAS-FEIRAS)  

1. Audiências realizadas: 144 

2. Acordos obtidos: 18 

3. Audiências em que não houve acordo: 126 

    3.1 Encontravam-se todos os interessados presentes: 53 

    3.2 Não se encontravam todos os interessados presentes: 73 

4. Percentual de acordos considerando o total de audiências realizadas: 12,5% 

5. Percentual de acordos considerando unicamente as audiências em que todos os 

interessados encontravam-se presentes: 25,35% 

6. Valor total de obrigações de pagar resultantes dos acordos: R$52.417,29 

 

PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL 

COMARCA DE PELOTAS – CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO 

ESTATÍSTICA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 

AUDIÊNCIAS EM FASE PROCESSUAL - PAUTA GERAL 

1. Audiências realizadas: 77 

2. Acordos obtidos: 18 

3. Audiências em que não houve acordo: 59 

    3.1 Encontravam-se todos os interessados presentes: 29 

    3.2 Não se encontravam todos os interessados presentes: 30 

4. Percentual de acordos considerando o total de audiências realizadas: 23,37% 

5. Percentual de acordos considerando unicamente as audiências em que todos os 

interessados encontravam-se presentes: 48,64% 

6. Valor total de obrigações de pagar resultantes dos acordos: R$ 281.965,65 
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PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL 

COMARCA DE PELOTAS – CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO 

ESTATÍSTICA DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 

AUDIÊNCIAS EM FASE PROCESSUAL - PAUTA GERAL 

1. Audiências realizadas: 40 

2. Acordos obtidos: 20 

3. Audiências em que não houve acordo: 20 

3.1 Encontravam-se todos os interessados presentes: 5 

3.2 Não se encontravam todos os interessados presentes: 15 

4. Percentual de acordos considerando o total de audiências realizadas: 50% 

5. Percentual de acordos considerando unicamente as audiências em que todos os 

interessados encontravam-se presentes: 80% 

6. Valor total de obrigações de pagar resultantes dos acordos: R$ 310.480,36 

 

 

PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL 

COMARCA DE PELOTAS – CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO 

ESTATÍSTICA DA SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO 

AUDIÊNCIAS CONCILIATÓRIAS 

DATA: 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO E 1.° E 2 DE DEZEMBRO DE 2011. 

1. Audiências realizadas: 170 

2. Acordos obtidos em audiência: 26 

2.1 Valor total de obrigações de pagar resultantes dos acordos: R$ 179.280,25 

3. Acordos noticiados nos autos ou informados pela parte, realizados entre a data da 

designação e da realização de audiência: 9 

3.1 Valor total de obrigações de pagar resultantes dos acordos: R$ 50.362,50 

4. Audiências em que não houve acordo: 135 

4.1 Encontravam-se todos os interessados presentes: 73 

4.2 Não se encontravam todos os interessados presentes: 62 

5. Percentual de acordos considerando o total de audiências realizadas: 20,59% 

6. Percentual de acordos considerando unicamente as audiências em que todos os 

interessados encontravam-se presentes: 32,40% 

 

 

PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL 

COMARCA DE PELOTAS – CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO 

ESTATÍSTICA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 

ESTATÍSTICA MUTIRÃO BANCO BRADESCO  

 AUDIÊNCIAS – DATA: 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2011.  

1. Audiências realizadas: 28 

2. Acordos obtidos: 9 
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3. Audiências em que não houve acordo: 19 

    3.1 Encontravam-se todos os interessados presentes: 7 

    3.2 Não se encontravam todos os interessados presentes: 12 

4. Percentual de acordos considerando o total de audiências realizadas: 32,14% 

5. Percentual de acordos considerando unicamente as audiências em que todos os 

interessados encontravam-se presentes: 56,25% 

6. Valor total de obrigações de pagar resultantes dos acordos: R$ 93.086,00 
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ANEXO L - DADOS NUMÉRICOS FORNECIDOS PELA CORREGEDORIA 

GERAL DE JUSTIÇA DO TJRS DO TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS 

PROCESSOS CÍVEIS DA COMARCA DE PELOTAS  

  

  

  
Média de Duração de Processos - Comarca de Pelotas 
Processos Sentenciados em 2011 

  
Média em 

dias 
Médias em 

meses 
Processos Cíveis 671 22,4 
Processos Criminais (incluindo Jecrim) 351 11,7 
Processos JEC 174 5,8 
      
Fonte: Banco de Dados do Sistema Themis1g - Comarca 

de Pelotas 
    

Forma de Cálculo: Quantidade de dias entre a data da propositura da ação e a data da 

sentença de 1º grau 

CGJ - Corregedoria-Geral de Justiça - SEACOR (Serviço Auxiliar de Correição) 
 


