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PREFÁCIO

No tempo que me encontrava na função de Juiz-Auxiliar da Corre-
gedoria, época em que se desenvolvia um intenso projeto de garantia dos 
direitos do cidadão, tínhamos como missão apresentar a nova imagem do 
Judiciário, instituição a serviço da sociedade.

Em uma dessas viagens fui até a cidade de Pindaré-Mirim, como 
outras tantas do Maranhão, terra onde o povo carente era esquecido pelas 
instituições das quais mais precisavam.

Ali conheci mais de perto o Juiz Alexandre Abreu, desenvolvendo 
um projeto que de logo conseguiu chamar a minha atenção, em face mes-
mo dos projetos que desenvolvíamos junto à Corregedoria.

O juiz Alexandre Abreu, na oportunidade, para melhor atender 
ao jurisdicionado, deslocou todos os serviços do Fórum – Registro Civil, 
atendimento às pessoas, sala de audiências, serviços eleitorais, palestras 
de informação de direitos – contando com o apoio do Ministério Público, 
demonstrando, com essa ação, que não era difícil fazer a Justiça se aproxi-
mar do povo.

Passei a observar as ações daquele Magistrado nas demais Comar-
cas que atuou.

Em Zé Doca e Buriticupu, onde foi responsável pelas suas insta-
lações, diante da ausência de estruturas e falta de recursos, passou a de-
senvolver um trabalho que, a bem olhar, seria o embrião das soluções de 
conflitos pela via da conciliação.

Eram famosas as cartas convites que mães levavam para pais resis-
tentes ao registro dos filhos para uma conversar com ele. Depois de um 
diálogo, um exame de sangue e o despertar das responsabilidades, muitos 
acordos foram selados, crianças passaram a ser registradas, com o nome 
do pai inserido no documento, garantia de pensão e apoio paterno, fora 
outros temas que eram igualmente resolvidos por entendimento entre as 
partes.

As caravanas da cidadania em Santa Luzia, a descentralização elei-
toral em Vargem Grande, as campanhas de combate a violência contra a 
mulher e valorização dos eleitores em Coroatá, sempre revelaram o com-
promisso desse Magistrado com o trabalho.

No momento de formar a equipe que viria a conduzir a implantação 
da Política Pública de tratamento adequado de conflitos, a participação do 
colega Alexandre, com suas inventivas, não poderia ser relegada, escolha 
que se revelou acertada pelo desprendimento que lhe caracteriza, o que 
assegurou uma boa acolhida do projeto não apenas no seio do Tribunal 
de Justiça, mas junto a outras entidades, como Ministério Público, Advo-
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cacia e Defensoria; uma auspiciosa recepção junto às entidades de direitos 
humanos e nas empresas, todos parceiros na implantação da cultura de 
pacificação social.Apesar de todos esses predicados, posso afirmar que o 
que mais estreita nossa amizade são duas características comuns: o com-
promisso com o trabalho e o amor pela família.

Acredito que o presente trabalho possa expressar todo o empenho 
do Judiciário Estadual para tornar o acesso do cidadão aos meios adequa-
dos de solução de conflito uma realidade, servindo, ainda, de documento 
histórico e de pesquisa para quem faz da atenção social uma tarefa do dia 
a dia.

Des. José Luiz Oliveira de Almeida
Presidente do Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos do TJMA 
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APRESENTAÇÃO

Quando recebi o convite para integrar o Núcleo Permanente de Mé-
todos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Esta-
do do Maranhão – NUPEMEC/TJMA, imaginei que seria uma tarefa fácil, 
afinal, depois de 15 anos de Magistratura e bom relacionamento com as 
partes dos processos, tendo ouvido muitas vezes que gostariam de ter ha-
vido uma oportunidade para realizarem entendimento, sem necessidade 
de demandar na Justiça, entendia que a missão seria simples.

Porém, não foi bem assim. A implantação de uma política que re-
solve trazer uma transformação na postura habitual das pessoas sempre 
encontra suas resistências. 

O desconhecimento foi a primeira barreira a ser enfrentada. Con-
ciliação pré-processual, audiências sem a presença de juízes, servidores 
ocupando a posição de condutores de diálogos, às vezes com estudantes 
universitários na missão de facilitadores de entendimento, trouxe um re-
ceio sobre a possibilidade de êxito nas sessões de conciliação, algo que, 
confesso, também me deixava curioso.

Contudo, é exatamente este investimento que diferencia o projeto 
de conciliação trazido na Política Pública de tratamento adequado dos 
conflitos. 

A formação de conciliadores, que atuam como verdadeiros incenti-
vadores de diálogos, estimuladores da força criativa para encontrar solu-
ções alternativas para demandas, e a capacidade de fazer com que a parte 
assuma uma posição ativa na solução dos problemas de seu interesse, é 
que leva a certeza que o caminho utilizado é a via certa que o Judiciário 
pode adotar para oferecer a sociedade um organismo capaz de, nas suas 
multiplicidades de atendimento, dá uma resposta própria para as deman-
das que lhe são trazidas, verdadeiro resgate da sua legitimidade.

O presente trabalho tem o objetivo de compartilhar essas observa-
ções e as experiências travadas para implantação da Política de tratamento 
adequado de conflitos no Maranhão.

De início se apresenta as dificuldades vividas pelo Judiciário Esta-
dual no atual cenário, onde a principal busca pela solução de conflitos é a 
via tradicional do processo e sua incapacidade de absorção dessa deman-
da.

A discussão sobre a legitimidade do Judiciário, o acesso à Justiça e 
da necessidade de mudança de postura é compartilhada com as novas vi-
sões que devemos ter de um Judiciário moderno, diante de uma sociedade 
que passa a exigir cada vez mais daqueles que lhe devem serviços.

Uma visão mais empresarial da Jurisdição, como uma espécie de 
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serviço, a permitir uma administração apropriada no seu funcionamento, 
observando as diversas modalidades de acesso ao serviço de garantia de 
direito como um sistema integrado.A preocupação com a boa gestão do 
Judiciário, com a adequação dos serviços prestados à expectativa da socie-
dade, é sugerindo um sistema denominado de 3E como forma de avaliação 
de qualidade.

Em seguida são apresentados os investimentos nacionais para me-
lhoramento do tratamento dos conflitos, com o desenho de um sistema de 
atenção à sociedade, para defesa de seus direitos.

Encerra essa parte do trabalho a apresentação de meios alternativos 
à via judicial, para solução de conflitos de interesses.

Em sequência, são apresentados os investimentos do TJMA na im-
plantação da política de tratamento adequado de conflitos, com exame das 
demandas e definição dos públicos, análise dos recursos disponíveis e o 
eficiente uso dos mesmos, para alcançar os melhores resultados.

A apresentação da estruturação do Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos e dos Centros Judiciários de Solução 
de Conflitos e Cidadania é seguida da exposição das atribuições e ativida-
des desenvolvidas pelos mesmos, com preocupação com a avaliação do 
desempenho de seus trabalhos.

Encerra esse trabalho a apresentação das parcerias, instrumento que 
torna possível a implantação da Política Pública de tratamento adequado 
dos conflitos.

 Para melhor conhecimento das ações desenvolvidas, integra esta 
obra uma lista com anexos contendo, dentre outros, projetos e termos de 
parcerias que poderão servir de modelo para expansão desse trabalho em 
outras Unidades da Federação.

Alexandre Lopes de Abreu.
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O surgimento da problemática

A universalização de acesso ao Judiciário sempre foi um desejo 
social a partir da existência de conflitos a serem dirimidos pelo Estado. 
Assim é que estudos das mais diversas ordens, em diferentes culturas, 
buscaram encontrar um meio de facilitar ao cidadão a oportunidade de 
ver o seu direito, uma vez ameaçado, reconhecido, protegido e, em caso de 
tomada, recuperado.

Trata-se de uma garantia, de um bem tão fundamental quanto a 
garantia à educação, à segurança, à habitação, à saúde entre outros. Bem 
que deve ser protegido sob pena da perda de uma das funções do Estado, 
que é de assegurar a convivência harmônica de um povo.

Santos (apud BRUNO, 2012, p. 31), registra:

Foi no entanto no pós-guerra que esta questão 
explodiu. Por um lado, a consagração constitucional 
dos novos direitos econômicos e sociais e a sua 
expansão paralela à do Estado de bem-estar 
transformou o direito do acesso efetivo à justiça 
num direito charneira, um direito cuja denegação 
acarretaria a de todos os demais. Uma vez destituídos 
de mecanismos que fizessem impor o seu respeito, 
os novos direitos sociais e econômicos passariam a 
meras declarações políticas, de conteúdo e função 
mistificadores.

No Brasil, a associação do fim do Regime Militar, onde os direitos 
eram limitados conforme as prioridades políticas, com a promulgação 
de uma Constituição escrita pelas mãos dos reprimidos pela ditadura, a 
fertilidade de direitos e garantias ao Povo e, em lado oposto, as obrigações 
atribuídas a um Estado ainda institucionalmente em amadurecimento, 
provocou uma expectativa frustrada na sociedade que, ao ver elencados 
seus direitos, soube que a oferta à disposição não era de mesma intensidade.

Pertence (2010, p. 61) ratifica, com propriedade, essa percepção ao 
afirmar: “É manifesto que, a partir da retomada do processo democrático 
– desde 1985-1988 – houve um crescimento natural da litigiosidade, 
em razão direta da redescoberta da cidadania, ao cabo das décadas de 
autoritarismo”. 
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Idêntica conclusão possui Asensi (2013, p. 207), porém, com outro 
olhar, quando menciona:

A progressiva constitucionalização que os direitos 
sociais passaram na década de 1980 em diante no Brasil, 
associadas aos desafios da implementação efetiva 
por parte do Estado, fez com que tais direitos fossem 
cada vez mais submetidos ao crivo do Judiciário para 
obtenção do mandamento de efetivação. 

 
Soma-se a essa ocorrência um engrandecimento econômico de 

ordem global, que impôs o afastamento do Poder Público da gestão de 
serviços de alcance geral. Assim, as famosas desestatizações das ofertas 
de energia e telecomunicações impulsionaram o mercado, tornando esses 
produtos em mercadorias acessíveis, contudo, com igual imaturidade ou 
imprevisão no controle da qualidade da obrigação assumida, causando 
um tsunami de reclamações.

Uma opção política de facilitação ao crédito, o estímulo às compras 
como motor de aceleração da economia, a possibilidade de conquistar 
bens nunca antes disponíveis às classes com poder de compra limitado; 
modalidades de negócios que substituíram a poupança pelo financiamento, 
não apenas aqueceu temporariamente o mercado, como trouxe, de reflexo, 
a inadimplência, questionamentos sobre cláusulas contratuais; verdadeira 
inversão de relação, inicialmente amistosa, para um trato conflituoso. 
Logo, quem antes falava a mesma língua na hora da venda, tornou-se 
incompreensível no momento de adimplir suas obrigações posteriores.

Ressalta-se que para tal favorecimento os negócios ficaram cada vez 
mais atípicos, reunindo diversas condições de implementos e obrigações 
que ultrapassam a compreensão mediana, gerando discussões sobre 
responsabilidades para todos os lados envolvidos.

Explosões especulativas na área dos condomínios imobiliários 
reacenderam o investimento da construção civil, do mercado de 
compra e venda e locações, que, aliados aos transtornos da convivência 
de compartilhamento de áreas e da dificuldade de compreensão da 
colaboração solidária, em resultados proveitosos para o todo e o particular, 
trouxeram consigo nova gama de desentendimentos a serem enfrentados.

O professor Watanabe (2016b, grifo nosso), uma das primeiras vozes 
a demonstrar a necessidade de melhor garantia do acesso à justiça, aponta 
essa busca como fenômeno de processos repetitivos.

Escudado no princípio da dignidade da pessoa humana, ideal de 
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civilidade buscado incessantemente, toda a ofensa que se acredite vitimar 
alguém origina uma mobilidade de defesa desse direito, cujo valor 
compensatório pela violação vem pondo em discussão até o valor moral 
de quem o reclama.

O déficit do Estado na prestação da saúde pública abriu espaço 
para um ramo alternativo e privado de serviço: a saúde suplementar, 
que hoje possui um quarto da população brasileira como filiados, sofre a 
impossibilidade de manter um atendimento adequado, especialmente com 
a evolução dos cuidados médicos, cada vez mais caros e garantidores de 
uma melhor qualidade e duração da vida. É comum assistir-se dramas que 
ocorrem no dia a dia de hospitais, clínicas e consultórios, onde cada vez 
mais pessoas procuram por atendimentos que se reduzem paulatinamente, 
passando ao Judiciário a missão disciplina essa relação.

Também na atenção pública à saúde, com suas variações, como o 
fornecimento de medicamentos e tratamentos fora de domicílio, em uma 
intensidade superior à previsão de gastos, termina por motivar novo 
volume de conflitos. 

Como menciona Santos (2011), ao apontar o desmantelo do Estado 
social como fomentador de litígios, pondera que a Constituição brasileira, 
ao ampliar o 

[...] rol de direitos, não só civis, políticos, econômicos, 
sociais e culturais, como também os chamados de 
direitos de terceira geração: meio ambiente, qualidade 
de vida e direitos do consumidor gera na população 
uma expectativa frustrada pela execução deficiente 
ou inexistente de muitas políticas sociais [...]

O contexto citado acima culmina na reivindicação desses direitos no 
Judiciário.

Já Bottini (2010, p. 24) ressalta que a atuação mais expressiva do 
Judiciário na afirmação de validade de legislações e políticas públicas 
voltadas a sociedade “[...] ampliou as expectativas quanto a soluções de 
inúmeras questões, antes fora de sua alçada”.

Tamanha atribuição demandou do Poder Público necessidade de 
maior arrecadação para fazer frente às despesas. Essa voracidade, em 
todos os níveis, trouxe a discussão sobre a legitimidade das cobranças, 
ou mesmo a cobrança judicial dos inadimplentes, cujos questionamentos 
são reconhecidos como maior volume e de mais custosa demanda no 
Judiciário.
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A modernidade trouxe a comunicação facilitada, a comunicação 
gerou ofertas a distância, o surgimento de um mercado barato, sem custos 
com espaço físico ou com empregados, uma vez que fez do comércio 
eletrônico um ambiente com forte potencial de crescimento. Apresenta, 
entretanto, alto risco de insatisfação e inadimplência, sem mencionar 
a vulnerabilidade dos seus usuários diante de tecnólogos que, com as 
portas abertas, possuem acesso à privacidade alheia, retirando daí enormes 
proveitos.

A aposta pela impunidade, recompensa que torna o ilícito vantajoso, 
minimizando a autocensura quanto à violação, tem elevado o número de 
crimes das mais diversas ordens. Não são apenas as violências diretas 
contra o indivíduo ou seus bens, mas a reincidência do desrespeito à 
natureza, ao patrimônio público, histórico, artístico, urbanístico, vem 
mobilizando discussões sobre a melhor forma de tratar esses dilemas, 
ainda mais quando a pouca penalização encontra um sistema carcerário 
insuficiente no seu papel mínimo de assegurar a função sancionatória da 
pena.

Também navega, nesse mesmo rumo, a preocupação com as 
violações que atingem os vulneráveis da relação continuada, vítimas 
físicas e psicológicas permanentes, cujo cuidado não é limitado à fixação 
de uma condenação. São os casos das crianças, mulheres e idosos, além 
dos dependentes químicos, que exigem atendimentos diferenciados.

Finalmente, a família. A família moderna, com sua volatilidade 
contínua; desfazimento facilitado; variações de formação; desamparo 
sofredor; dificuldades de identificação de formação ou rompimento de elos 
familiares; desconhecimento de seus compromissos afetivos ou materiais 
gera uma gama de desentendimentos.

Acresça-se a todas essas motivações legiferantes, a comunicação 
em tempo real e a facilitação tecnológica para materializar um pedido 
de providência judicial, hoje não mais exclusivo de advogados, como 
assegura a Lei dos Juizados Especiais.

Tais iniciativas de facilitação de acesso, que tornou inviável a 
via judicial para solução de conflitos, foi reconhecido com fracasso por 
Rodovalho (p. 402), em novo CPC – doutrina selecionada, coordenada por 
Didier Jr, na seguinte observação:

Fracasso, pois criou a cultura do litígio no país, como 
se todo mundo fosse incapaz de resolver até mesmo 
simples querelas entre vizinhos ou conflitos menores, 
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judicializando todo e qualquer problema, sem a 
necessidade de maior reflexão, simplesmente por que 
litigar se tornou fácil, acessível e barato.

Todo esse universo de pessoas em conflito busca ou tenta encontrar 
a solução de seus problemas no Judiciário, cuja estrutura não teve uma 
evolução de mesma proporção, ocasionando o congestionamento que se 
vê hoje a traduzir sua imagem como moroso, caro e burocrático. (CUNHA 
et al., 2012).

Tal afirmação é confirmada por Sadek (2008, p. 23), quando acentua 
que: “[...] enquanto o número de habitantes na última década cresceu 20%, 
a procura pela Justiça de 1º grau aumentou 270%”.

Não foi outra a percepção dos Poderes da União que, reunidos para 
formação do I Pacto em favor de um Judiciário mais rápido e republicano, 
acentuou:

Poucos problemas nacionais possuem tanto consenso 
no tocante aos diagnósticos quanto à questão judiciária. 
A morosidade dos processos judiciais e a baixa 
eficácia de suas decisões retardam o desenvolvimento 
nacional, desestimulam investimentos, propiciam 
a inadimplência, geram impunidade e solapam a 
crença dos cidadãos no regime democrático. (BRASIL, 
2004b).

Um estudo realizado em 2004 pelo Banco Mundial sobre o Judiciário 
brasileiro, que mereceu uma resenha da Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB), ao apresentar as múltiplas “crises” do Judiciário, 
aponta:

O excessivo ajuizamento de processos judiciais que 
envolvem questões de natureza administrativa, 
decorrentes do mau serviço prestado por órgãos do 
governo [...]
As execuções fiscais [...] onde o problema corresponde 
tanto ao crescimento da demanda quanto ao trabalho 
acumulado e atrasado, indicando que esses processos 
não estão sendo resolvidos [...]
Um problema relacionado à cobrança de dívidas de 
particulares que parece está ligado ao processo de 
execução [...]
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A aparente custo-eficiência dos juízos trabalhistas, 
em outros aspectos altamente produtivos. O governo 
brasileiro e os réus particulares investem grandes 
somas neste sistema, em comparação com os 
retornos relativamente modestos para os reclamantes 
particulares.
O crescente congestionamento dos juizados especiais 
e as pressões que exercem sobre os orçamentos 
dos judiciários estaduais. (ASSOCIAÇÃO DOS 
MAGISTRADOS BRASILEIROS, 2004, p. 34-36).

Grinover de forma sintética e bem elaborada, quando fala da 
solução de conflitos e tutela jurisdicional adequada, expressa a seguinte 
observação:

A sociedade contemporânea é altamente conflitiva. 
A adensação populacional, a escassez de recursos, a 
concentração de riquezas em mãos de poucos, os bens 
– materiais e imateriais – almejados por muitos, tudo 
coopera para que indivíduos e coletividades entrem 
em permanente conflito. Além disso, as estruturas 
políticas do Estado pós-moderno, com sua ineficiência, 
levam a uma forte tendência à judicialização dos 
conflitos, assoberbando os tribunais, dos quais se 
espera a tutela jurisdicional de interesses e direitos. 
(Revista Diálogos Sobre Justiça, 2014, p. 27).

2 LEGITIMIDADE DO PODER JUDICIÁRIO 

A grandiosidade do Estado brasileiro é indicada na obra de Asensi 
(2013, p. 242), quando trata do tema: Saúde e Solidariedade, falando sobre 
a expressão Estadania, esclarece:

No Brasil, a centralidade que o Estado exerceu foi 
fundamental para a constituição de uma cultura 
política centrada no referencial estatal para a promoção 
da saúde dos cidadãos. Como resultado, o processo 
de reivindicação de direitos esteve fortemente 
direcionado ao Estado, o que permite reforçar a ideia 
do Judiciário como profecia que se cumpre em si 
mesma, de um lado, e o crescente fortalecimento de 
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mecanismos institucionais de participação social de 
outro.

 
Apesar desse pensamento, em um país onde o presidencialismo 

sempre marcou de força o Executivo, história não mostra o Poder Judiciário 
Nacional como uma das instituições de grade repercussão, sem maiores 
protagonismos nas demandas sociais, sendo, até mesmo, estigmatizado 
como discriminatório.

O próprio Asensi (2013, p. 208, grifo nosso) observa:

Historicamente, o Judiciário foi tradicionalmente 
associado a um poder inerte, que se conteria apenas 
em reproduzir o conteúdo previsto na lei. Essa visão 
de um Judiciário passivo e mudo foi objeto de críticas 
teóricas e empíricas, que foram recebendo ampla 
adesão ao longo dos séculos XX e XXI (XIX e XX).

A busca de uma proximidade com o povo veio de algumas posições 
mais vanguardistas que, diante de uma inércia legislativa, ou movida por 
interferência de segmentos mais conservadores, permitiu que algumas 
decisões judiciais fizessem história.

Foi assim com o reconhecimento dos direitos das concubinas, dos 
filhos havidos fora do casamento na primeira metade do século XX, ou 
com o reconhecimento das relações homoafetivas e direito ao aborto de 
feto anencéfalo, na virada do milênio.

Contudo, com a chegada da Constituição de 1988 e o revigoramento 
dos demais Poderes, o Judiciário se viu na contingência de tornar-se 
significativo para a sociedade, passando a ser o refúgio de todos que se 
encontrassem em situação de conflito. 

Diante do princípio constitucional da inafastabilidade ou 
indeclinabilidade do dever de apreciar lesão ou ameaça a direito (art. 5º, 
inc. XXXV), o Judiciário passou a ser o responsável, em última análise, 
pela resolução dos conflitos vivenciados nas relações individuais, papel 
que vem sendo desempenhado, reconhecidamente, de forma insuficiente 
às expectativas da sociedade.

Logo na apresentação do Índice de Confiança no Judiciário, no 2º 
semestre de 2013, coordenado por Cunha et al. (2013), é apresentado como 
instrumento de aferição da legitimidade do Judiciário “[...] as motivações 
que levam os cidadãos a utilizar (ou não) o Judiciário e a confiar (ou 
não) nele, em termos de eficiência (celeridade), capacidade de resposta 
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(competência), imparcialidade, honestidade e acesso (facilidade de uso e 
custos)”.

Espantosa é a conclusão alcançada no estudo de apuração do Índice 
de Percepção do Cumprimento da Lei (IPCL Brasil), promovido pela 
Fundação Getúlio Vargas, no 1º trimestre de 2015, coordenado por Cunha 
et al. (2015a), no qual afirma que aqueles que nunca participaram de um 
processo judicial revelaram comportar-se mais de acordo com a lei que os 
entrevistados que já utilizaram a Justiça. 

Guerrero (2009), em obra coletiva destinada à fundamentação 
doutrinária de renovação do direito processual, adverte que o valor 
do sistema processual reside na sua capacidade de, tempestiva e 
qualitativamente, garantir ao titular do direito uma condição melhor da 
que encontrava antes do processo, compromisso que não se vislumbra 
alcance em tempo médio, dentro dos recursos postos à disposição para tal 
implemento.

Instituído e com atribuição definida de ser o solucionador de 
conflitos de interesses, pela percepção da sociedade que constitui uma 
Nação, o Judiciário, em face das observações antes lançadas, vem perdendo 
a credibilidade, deixando de ser, efetivamente, o meio mais eficiente de 
solução de controvérsias, descredenciando-se de sua finalidade. Assim, 
o conceito popular dado ao Judiciário, reconhecido como afastado das 
camadas sociais mais carentes, apontam para o distanciamento entre a 
expectativa e a realidade.

Tal conceito pode ser constatado por levantamentos estatísticos 
que provam a incapacidade para absorver o volume de demandas, 
independentemente das medidas adotadas para tornar a prestação 
jurisdicional mais moderna, ágil, prestativa e efetiva.

Desse modo, resta a esperança na providência Divina, que se fixa 
cada vez mais no imaginário coletivo, como reflexo do retardamento 
da solução terrena (Ineficiência); o entendimento popular de que a 
decisão nada resolveu, por desconexão entre a providência jurídica e a 
realidade vivida (Ineficácia); e o sentimento de insucesso, representado 
pela expressão ganhou, mas não levou, que atesta a falta de praticidade do 
resultado da contenda (Inefetividade), deixam evidentes que não é mais 
possível fechar-se os olhos para o mundo em volta que reclama por uma 
mudança de conduta do Judiciário.

Tartuce (2015, p. 88), ao tratar do debate sobre a justiça consensual e 
o modelo contencioso, assevera:
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É inquestionável o descrédito do Poder Judiciário 
em diferentes setores. Junto à opinião pública, é 
considerado moroso e inepto; pelo Poder Executivo, 
é questionado em sua eficiência estatal e reputado 
insensível quanto ao equilíbrio nas finanças públicas; 
pelo Poder Legislativo, é acusado de exorbitar 
suas prerrogativas e bloquear políticas públicas ao 
interferir no processo legislativo. 

Compartilham o mesmo argumento Spengler e Spengler Neto 
(2012), ao afirmarem que a descrença na Justiça pelo cidadão decorre, além 
da incompreensão com as formalidades e termos, o “[...] tempo percorrido 
por cada procedimento, da inadequação das decisões vertidas frente à 
complexidade dos litígios, e da impossibilidade de seu cumprimento”. 

De outro lado, encontram-se vozes preocupadas com as medidas 
que vêm sendo utilizadas para, em resposta à morosidade, buscando 
apressar julgamentos.

Mancuso (2011, p. 4) intitula de crise numérica a ocorrência de 
significado volume de demandas e a reação do Judiciário para redução de 
estoque, expondo a preocupação de José Carlos Barbosa Moreira de que, 
se de um lado a morosidade representa uma “Justiça má, daí não se segue 
que uma Justiça muito rápida seja necessariamente uma Justiça boa”.

Santos (2011, p. 27) segue essa mesma advertência ao anunciar que:

Não se deve associar direta e indiretamente ganhos 
de celeridade com maior eficácia ou qualidade no 
funcionamento dos tribunais. A organização e gestão 
do sistema deve ter a consciência de que o objetivo a se 
lograr é o controle dos atrasos e não a sua eliminação 
pura e irracional. 

Existem preocupações de que, ao implementar medidas de 
“eficiência” da prestação jurisdicional, com a recuperação da legitimidade 
do Judiciário na função de solucionado de conflitos, se comprometa a 
autonomia e independência dos Magistrados.

Pior ainda, quando para cumprir metas, reduzem-se os passos dos 
processos para emissão de imediatas sentenças, comprometendo-se, assim, 
a produção de provas, ou renegando aos interessados a oportunidade de 
pronunciar-se perante o Estado, para apresentar suas irresignações ou 
dizer a providência que deseja.
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Em recente debate, travado durante um julgamento importante 
no Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto um Ministro com maior 
tempo em atividade demonstrava a preocupação com a opinião pública 
que, atenta, assistia às sessões daquela corte, outro mais recente no cargo 
declarava que seu compromisso era exclusivamente com sua consciência, 
como se as vozes da rua não tivessem relevância.

Em verdade, é na fundamentação e publicidade de atos que o 
Judiciário presta contas de suas ações com a sociedade. Contudo, é 
necessária uma reflexão sobre o diálogo que o Judiciário deve manter com 
a sociedade. Não apenas de se fazer compreender nas suas decisões, mas 
de conseguir adequá-las às reivindicações populares.

Sentimentos de hostilidades percebidos com a concessão de 
liberdade a réus criminais ou em cumprimento de pena; alterações do 
resultado democrático das urnas, dentre outras de menor impacto, 
terminam por ampliar o fosso de separação com a sociedade que, nos seus 
pequenos conflitos, já vem desistindo de recorrer ao Judiciário como ente 
confiável e capaz de dar resposta.

A inefetividade das soluções apresentadas confere ao Judiciário um 
descrédito a mais na sua capacidade de não apenas declarar o direito, mas 
fazer a entrega do mesmo.

A tratar do protagonismo dos tribunais Santos (2011, p. 10), 
lembrando uma imagem não tão distante do Judiciário, acentua:

Os tribunais eram, como dizia o professor da 
Universidade de Yale, Alexandre Bickle, o ‘least 
dangerous branch’ – o órgão de soberania menos 
perigoso ou mais fraco por não ter condições de 
aplicar as suas próprias sentenças. Viviam, pois, na 
obscuridade de um insuperável low profile.

Nota-se como inversão dessa situação a preocupação com que se 
conduziu o STF no julgamento da autorização para interrupção da gravidez 
de feto anencéfalo, com a realização de audiência pública, onde diversos 
segmentos da sociedade, favoráveis e contrários ao aborto, tiveram a 
oportunidade de expressarem seus argumentos, que foram considerados 
no julgamento o caso.

Temas mais recentes como a reunião para discussão pública sobre 
o conflito entre a liberdade de informação e o direito à privacidade, 
cujas opiniões de interessados devem fundamentar a decisão sobre a 
necessidade de autorização para publicação de biografias ou a campanha 
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governamental batizada de mais médicos vem motivando a mesma 
preocupação para deslinde da questão.

Essa coleta democrática de subsídios para fundamentação de 
decisão é um grande passo para minimizar o distanciamento entre a Justiça 
e o Povo. Contudo, a concentração no Poder Judiciário da atribuição de 
solucionar os conflitos precisa ser revista.

Flexibilizar, ampliar os mecanismos de solução do litígio, admitir a 
existência de estruturas em atividade com bons, talvez até com melhores 
resultados que os meios jurídicos/processuais é a atitude capaz de reverter 
esse quadro de acúmulo sem proveito social efetivo, pelo menos melhorar 
o atendimento ao cidadão e reduzir a crença do abandono.

O caminho da racionalização das demandas inicia-se com o crivo 
do tratamento adequado, diversificando as vias de acesso e solução de 
conflitos; com a colaboração efetiva de diversos segmentos públicos ou 
particulares, para prevenção e eliminação de entraves de solução de 
conflitos.

Na condução pioneira de implantação de medidas alternativas de 
solução de conflitos, ressalta-se que o Judiciário possui capacidade de ser 
protagonista nesse trabalho.

Bem adverte Watanabe (2012, p. 37) sobre o assunto, quando, 
tratando do acesso à justiça e da função do Judiciário como organizador 
dos serviços que socorram os cidadãos na solução de problemas, arremata:

Mas é, certamente, na solução dos conflitos de 
interesse que reside a sua função primordial, e para 
desempenhá-la cabe-lhe organizar não apenas os 
serviços processuais como também, e com grande 
ênfase, os serviços de solução dos conflitos pelos 
mecanismos alternativos à solução adjudicada por 
meio de sentença, em especial dos meios consensuais, 
isto é, da mediação e da conciliação.

No estudo sobre a implantação dos métodos consensuais de 
solução de conflitos e sua vinculação ao Poder Judiciário, Lagrasta (2012), 
confronta aqueles que entendem dever ser a aplicação desses mecanismos 
distanciados da obrigatoriedade de um processo judicial.

Vezzulla (apud LAGRASTA, 2012, grifo nosso) ao tratar da 
mediação, destaca o risco da perda do caráter voluntário do procedimento, 
quando imposto legalmente, como um ato do processo. Acentua o autor 
argentino que “[...] a mediação inserida nos procedimentos do poder 
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Judiciário só terá êxito depois de termos criado uma cultura no país do 
que é a mediação e quais são seus procedimentos”. (VEZZULLA apud 
LAGRASTA, 2012, p. 77).

Para a magistrada brasileira, considerando sua larga experiência 
na implantação das medidas alternativas de resolução de disputas, há 
equívoco nesse pensamento. Salienta a estudiosa que cumpre ao Judiciário 
recepcionar, de forma habitual, essas modalidades de solução de conflitos, 
assim como ocorreu nos Estados Unidos ou Canadá.

 Em verdade, a marca que identifica o ambiente destinado à solução 
de conflitos no Brasil ainda é centrada no Poder Judiciário. Não raro vemos 
pessoas bradar, quando sentem violados seus direitos, que irão para a 
Justiça resolver a questão.

Não é outra a conclusão do ICJBrasil, no 1º trimestre de 2014, que 
indica dentre seus entrevistados 91% procurariam o Judiciário para solução 
de questões de compras com defeito e sem reparo; 90% para solução de 
conflitos relacionados com o Poder Público; 88% buscariam resolver suas 
questões trabalhistas e de casos de família na Justiça; 85% tratariam de 
conflitos relacionados a prestação de serviços por particulares e 84% iriam 
ao Judiciário resolver de questões de vizinhança. (CUNHA et al., 2014).

Cunha e Lessa Neto (p. 390), na obra doutrinária sobre o novo CPC, 
coordenada por Didier Jr, ao acentuar a opção da Lei 13.105/2015 no 
incentivo aos meios alternativos de resolução de disputa, destacam:

Há necessidade de redimensionamento do próprio 
Poder Judiciário, como sendo mais do que um local 
de aplicação da lei, (como propalado pelo ideal 
normativista moderno); o Poder Judiciário deve ser 
um local de resolução de conflitos. Isso implica um 
redimensionamento também do próprio papel do 
juiz, que passa a desenvolver funções que antes lhe 
eram estranhas. O juiz não é apenas julgador, mas 
também facilitador do diálogo entre as partes.

Contudo, não é apenas a imagem de ser centro de solução de 
conflitos que legitima o Judiciário para tanto, assim como se observa da 
impossibilidade das casas de saúde em atender a população doente, ou as 
escolas públicas oferecer educação de qualidade a todos os seus alunos.

O resgate dessa legitimidade é lembrado por Tartuce (2015, p. 260), 
quando analisa a mediação no novo CPC, anota:
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A menção aos meios consensuais se deu de forma 
recorrente durante s debates legislativos. Como 
bem destacam Leonardo Cunha e João Lessa, havia 
no projeto ‘uma valorização do consenso e uma 
preocupação em criar no âmbito do Judiciário um 
espaço não apenas de julgamento, mas de resolução de 
conflitos’, elemento apto a ‘um redimensionamento e 
democratização do próprio papel do Poder Judiciário 
e do modelo de prestação jurisdicional pretendido’.

Assim, cumpre ao Judiciário o papel de protagonista na implantação 
da cultura da solução de conflitos pela via autocompositiva ação que, 
Alexandre Garcia, conforme comentário do jornalista quando do discurso 
de lançamento do programa bolsa família, deverá ser comemorada no 
momento em que a sociedade, devidamente amadurecida, resolver seus 
conflitos pela via da conciliação, com o respeito e equilíbrio, sem a presença 
tutelar do Poder Judiciário.

Passos firmes dados nessa direção são observados pelas Leis 
13.105/2015 – novo CPC, e 13.140 – Lei das Mediações, que privilegiam 
os ambientes judiciais e extrajudiciais destinados a auxiliar as partes em 
conflito na solução das questões pela via autocompositiva. (BRASIL, 2015c; 
2015e).

3 ACESSO À JUSTIÇA 

Simões (2013, p. 178), falando sobre direitos sociais e direitos de 
acesso, faz clara distinção entre ambos quando esclarece os direitos sociais 
e individuais:

Visam assegurar determinados bens sociais (saúde, 
educação, moradia, alimentação, previdência social, 
justiça e outros), constituindo-se em um conjunto de 
valores e fins da ação positiva do Estado... enunciam o 
dever do Estado de assegurar a satisfação desses bens.

Já os direitos de acesso são direitos de natureza 
procedimental, que visam assegurar a tutela jurídica 
efetiva dos direitos sociais, por meio de medidas 
adjetivas ao seu conteúdo, decorrentes de intervenções 
do Poder Público... (É o direito) às ações e serviços 
por meio dos quais o Poder Público deve efetivá-lo, 
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geralmente regulamentados pormenorizada. 

A emancipação de direitos advindos com a Constituição de 1988 
chegou para significativa parcela dos brasileiros, sem passar pelo estágio 
do amadurecimento. Nesse sentido, relações que antes se encontravam 
desguarnecidas, viram, na proteção constitucional, um meio de reserva de 
direitos que precisavam ser protegidos, apresentando-se o Estado como o 
grande protetor da sociedade.

Contudo, tal delegação exclusiva ao Judiciário terminou por criar a 
ideia que Merton (apud ASENSI, 2013, grifo nosso) denomina de profecia 
que se cumpre por si mesma, vindo o mestre brasileiro a esclarecer melhor 
essa denominação, quando expõe:

O fortalecimento do Judiciário no Brasil ocorreu 
em função de uma série de circunstâncias sociais, 
políticos e culturais no século XX, que culminaram 
na intensificação da judicialização dos conflitos e dos 
próprios direitos. Tais transformações foram decisivas 
para o fortalecimento institucional do Judiciário 
enquanto ‘profecia’, recebendo este o ‘chamado’ 
para ser a instituição privilegiada de efetivação de 
direitos (no) Brasil. Como uma profecia, uma vez 
admitida pelos autores (partes, operadores do direito, 
acadêmicos etc.) como verdadeira, a prática judicial 
passa a ser interpretada com o espaço privilegiado – 
e, em muitos casos, único – de encaminhamento de 
conflitos e efetivação de direitos. (MERTON apud 
ASENSI, 2013, p. 188-190).

Dallari (2004, p. 96), ao tratar do direito que as pessoas têm para 
proteção de seus direitos, adverte:

Não basta afirmar, formalmente, a existência dos 
direitos, sem que as pessoas possam gozar desses 
direitos na prática. A par disso, é indispensável 
também a existência de instrumentos de garantia, 
para que os direitos não possam ser ofendidos ou 
anulados. 

A intensificação da luta pelo respeito aos direitos tornou-se 
coincidente com a busca de legitimação do Poder Judiciário, que se propôs 
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a absorver todas essas demandas, resultando na ampliação das estruturas 
de atendimento ao público, como melhor forma para acolher essa busca 
frenética.

Investimento na construção de fóruns, concursos para Magistrados 
e Servidores, contratação de pessoal, aprimoramento tecnológico, criações 
de estruturas facilitadas de acesso ao Judiciário, como a Lei dos Juizados 
Especiais, alterações de outras normas voltadas a maior celeridade dos 
processos foi a resposta inicial de maior envergadura apresentada para 
responder à demanda crescente.

Uma atuação focada mais no reparo ao problema que à prevenção; 
no protecionismo do indivíduo, que no seu fortalecimento como defensor 
competente de seus direitos, serviu como fermento para um bolo que 
cresce cada vez mais e, apesar dos investimentos realizados e o aumento 
de produtividade, não se aplacou a expectativa do povo. 

É necessário, portanto, que se conceba uma nova interpretação 
do termo acesso à Justiça, não excluindo ao Judiciário da apreciação dos 
conflitos de interesse, mas retirando a crença de que seja o único caminho 
para esse fim.

Lagrasta (apud WATANABE, 2012, p. 1, grifo nosso) ao interpretar 
a expressão acesso a uma ordem jurídica justa como expressão máxima do 
acesso à Justiça, afirma que o autor da frase não se referia ao exclusivo 
acesso ao Poder Judiciário, englobando o acesso à decisão rápida, justa e adequada 
para o caso que se apresenta.

É o próprio Watanabe (2016a) que pontua:

Quando se trata de solução adequada dos conflitos 
de interesses, insisto em que o preceito constitucional 
que assegura o acesso à Justiça traz implicitamente 
o princípio da adequação; não se assegura apenas 
o acesso à Justiça, mas se assegura o acesso para 
obter uma solução adequada aos conflitos, solução 
tempestiva, que esteja bem adequada ao tipo de 
conflito que está sendo levado ao Judiciário.

Interessante é a compreensão que se retira da obra de Didier Júnior 
(2007, p. 54) que, ao tratar do princípio da instrumentalidade, falando se 
sua função. Ele adverte que “[...] forçar o operador jurídico a perceber que 
as regras processuais hão de ser interpretadas e aplicadas de acordo com a 
sua função, que é a de emprestar efetividade às regras do direito material”. 

No discurso que ora se expõe, pode se ler que, em verdade, não é 
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necessariamente a via judicial, ou da busca por uma sentença adjudicada, 
a mais adequada para assegurar o direito em conflito, ou pelo menos, que 
seja o primeiro recurso utilizado para tal.

Ao revelar a quebra do monopólio do Estado ao exercício da 
jurisdição, Didier Júnior (2007, grifo nosso) afirma que a arbitragem é 
atividade jurisdicional, destacando, inclusive, que a decisão arbitral dispensa 
a homologação judicial.

Tal reconhecimento é mencionado por Ferreira (2007) ao afirmar que 
a Lei da Arbitragem abriu uma “[...] nova via de resolução de alternativa 
de conflitos, alheia à jurisdição estatal”. 

Cardozo (2013, p. 9) no prefácio de manual de orientação à formação 
de mediadores é enfático ao tratar do tema quando diz:

O acesso à Justiça não se confunde com acesso ao 
Judiciário, tendo em vista que não visa apenas 
a levar as demandas dos necessitados àquele 
Poder, mas realmente incluir os jurisdicionados 
que estão à margem do sistema, e, sob o prisma da 
autocomposição, estimular, difundir e educar o 
cidadão a melhor resolver conflitos por meio de ações 
comunicativas. Passa-se a compreender o usuário 
do Poder Judiciário não apenas como quem, por 
um motivo ou ouro, encontra-se em um dos polos 
de uma relação jurídica processual. O usuário do 
Poder Judiciário é todo e qualquer ser humano que 
possa aprender a melhor resolver seus conflitos, por 
meio de comunicações eficientes, estimuladas por 
terceiros, como na mediação, ou diretamente, como 
na negociação. O verdadeiro acesso à Justiça abrange 
não apenas a prevenção e reparação de direitos, mas 
a realização de soluções negociadas e o fomento da 
mobilização da sociedade para que possa participar 
ativamente dos procedimentos de resoluções de 
disputas, bem como de seus resultados.

Volto, mais uma vez, a Tartuce (2015, p. 77), quando vem a tratar 
dos obstáculos e superação do acesso à Justiça, adverte:

O cerne do acesso à justiça não é possibilitar que todos 
possam ir à corte, mas sim que a justiça possa ser 
realizada no contexto em que se inscrevem as partes, 
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com a salvaguarda da imparcialidade e da igualdade 
efetiva das partes.

Assim, tanto se pode operar a realização da justiça 
pela autotutela (nos limites em que esta é permitida) 
como por força da autocomposição (quando as partes 
resolvem o impasse com um acordo), podendo 
também ocorrer pela imposição da decisão por um 
terceiro, tenha este sido eleito pelas partes (a árbitro) 
ou escolhido pelo Estado (o magistrado).

De uma forma mais ousada, a Portaria Interinstitucional n 1.186/2014 
que institui a Estratégia Nacional de Não Judicialização – ENAJUD (DOU 
03/07/2014, n 125, Seção 1, pãg. 62), apresenta no § 1º do art. 1º o seguinte 
conceito:

O acesso à justiça é entendido como a oportunidade 
de o cidadão buscar a concretização de seus direitos 
quando ameaçados ou lesados, seja por meios 
jurisdicionais, pela apreciação de juiz competente 
em prazo razoável e com decisão justificada, seja por 
meios não jurisdicionais, pela participação do cidadão 
em procedimentos que satisfaçam seus interesses 
reais.

Mais recentemente a Lei 13.140, de 26.06.2015, que trata da mediação 
entre particulares como meio alternativo de solução de conflitos, em seu 
art. 3º registra que “[...] pode ser objeto de mediação o conflito que verse 
sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam 
transação [...]” (BRASIL, 2015e), arrematando no seu § 1º que “[...] a 
mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele [...]”, ampliando 
as possibilidades de uso desse instrumento. (BRASIL, 2015e).

Ao falar sobre o acesso à justiça pelos meios alternativos, ao 
falar sobre o acesso à justiça pelos meios alternativos, Cintra, Grinover 
e Dinamarco (2014, p. 31), em relação à exposição de motivos da Res. 
125/2010 do CNJ, reconhecem como acesso à Justiça o acesso a qualquer 
meio adequado de solução de conflito e concluem: “Alarga-se esse conceito 
de acesso à justiça, compreendendo os meios alternativos, que se inserem 
em um amplo quadro de política judicial”.

Didier Júnior (2007, p. 69), ao tratar da autocomposição de conflitos, 
reconhecendo como meio alternativo de pacificação social, adverte para o 
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fim “[...] do dogma da exclusividade estatal para a solução dos conflitos de 
interesses”. Abre-se, com esses precedentes, a compreensão que não mais 
se limitam ao Judiciário o serviço de solução de conflitos.

Participando da I Conferência Nacional de Conciliação e Mediação 
Judicial (Brasília, 28/06/2012), tive a oportunidade de ouvir o Ministro 
do STJ Marco Aurélio Buzzi falar sobre a necessidade do marco legal para 
regulamentação e implantação definitiva de procedimentos alternativos à 
solução de conflitos, fazendo uma louvação ao art. 161 da Constituição 
Imperial: “Art. 161. Sem se fazer constar, que se tem intentado o meio da 
reconciliação, não se começará Processo algum” (BRASIL, 1824), como uma 
providência adequada para o encaminhamento das partes à resolução de 
conflitos pela via da conciliação.

Em mesmo evento, o Italiano Giuseppe de Palo trouxe notícias 
sobre as experiências europeias, especialmente no que refere aos custos 
financeiro e temporal da resolução dos conflitos pela via judicial, e os 
ganhos obtidos pela solução conciliada. Ao acentuar a imposição legal 
pela conciliação, indica que o Estado age com muito mais rigor quando 
estabelece a obrigatoriedade do serviço militar ou contribuição fiscal, 
sendo a imposição da mediação/conciliação uma ordem menor.

Acrescentou, ainda, que, como medida de melhor adequação dos 
recursos disponíveis, deve-se evitar que, questões possíveis de serem 
resolvidas por vias mais rápidas e econômicas, sobrecarreguem os cofres 
públicos.

A preocupação com esse tema não é recente, uma vez que ela é 
resultado de um fluxo de demanda que viria a inverter a função principal 
do Judiciário de resolver conflitos com a qualidade que o serviço exige, 
não apenas apresentando soluções aos participantes das demandas, mas 
emitindo uma ordem de conduta para toda a sociedade que viesse a se 
encontrar em situação semelhante, em especial, substituindo as questões 
particulares pelas respostas de interesse coletivo, como necessidade de se 
assegurar melhor condição de desenvolvimento desse trabalho.

É esse também o pensamento apresentado por Jacob (apud 
CAPPELLETI; GARTH, 2002, p. 9), ao enfrentar o antigo conceito de que 
“[...] acesso à justiça como o direito formal do indivíduo agravado de 
propor ou contestar uma ação [...]”, diante do surgimento de novos meios 
de tratamento de conflitos, ao dizer:

A engrenagem judiciária formal de cortes de Justiça, 
naturalmente, continuará a ser necessária e vital não 
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só para lidar com importantes questões de direito, 
incluindo temas de significação constitucional, como 
também para julgar questões vultuosas e substanciais 
que afetem interesses vultosos e substanciais. (JACOB 
apud CAPPELLETI; GARTH, 2002, p. 76).

Mancuso (2011, p. 28), em obra volta para o tema, adverte que “[...] o 
bloqueio do acesso (à justiça) está menos na entrada dos conflitos, e mais 
na saída das decisões”.
Diante desse sintoma, rediscute o referido autor a interpretação demandista 
da expressão acesso à Justiça, esclarecendo:

Em verdade, o inc. XXXV do art. 5º da CF/88, ao vedar 
que a lei venha excluir do Judiciário a apreciação de 
lesão ou ameaça a direito, não foca o jurisdicionado 
como seu precípuo destinatário, e sim o legislador; de 
outro lado, tampouco aquele enunciado garante que 
venha sempre examinado o mérito dos históricos de 
danos temidos ou sofridos, sabido que a resolução do 
fulcro das demandas depende do atendimento das 
condições de admissibilidade da ação, e, ainda, que 
o processo que lhe serve de instrumento atenda aos 
pressupostos de existência e validade. (MANCUSO, 
2011, p. 24).

Esse posicionamento provém de outra nuance da política de 
tratamento adequado de conflitos, as ações preventivas.

Ribeiro (2013, p. 21), de forma mais incisiva, decreta:

É necessário desmitificar o monopólio da jurisdição 
em mãos do Poder Judiciário, haja vista que a 
atividade jurisdicional não é sua exclusividade. Pode-
se concluir, portanto, que a atividade jurisdicional é 
típica, mas não exclusiva do Poder Judiciário.

Para assegurar a universalização da proteção dos direitos em 
conflitos, igual medida deve ser implementada para que, de forma direta, 
possa o indivíduo, em perfeito exercício de cidadania, reivindicar a defesa 
de seus interesses, sem se ver obrigado a recorrer a estruturas burocráticas, 
onerosas e de resultado demorado, como o Judiciário é descrito no 
conceito popular. Em uma perspectiva sistemática, passa-se a ter uma 



Tratamento Adequado de Conflitos

35

compreensão maior do que seja acesso aos meios de defesa de direitos, 
a um exercício da verdadeira cidadania, a qual Mancuso (2011, p. 144), 
aponta, como sendo “[...] em seu sentido mais profundo e contemporâneo, 
a busca da pacificação das controvérsias, sem a necessidade de intervenção 
do Estado-juiz.

Silva (2013), com escudo no estudo de José Eduardo Faria, destaca 
que não apenas o cidadão pode exercer sua autonomia de vontade na 
resolução dos conflitos, mas as empresas, também, usam desses recursos 
para deslinde de suas demandas via negociações, mediações e arbitragens, 
por encontrarem nesses ambientes via rápida e profissionais especializados 
no tema para emissão de uma solução dos conflitos.

Gadernal (2010), em texto que trabalha a aplacação da arbitragem na 
relação de consumo, observa que a “[...] jurisdição deve ser observada sob 
um enfoque contemporâneo, por meio do qual se faz necessária a releitura 
do significado de acesso à Justiça, que não significa apenas acesso ao Poder 
Judiciário, contida naquele dispositivo”. 

Destaca, ainda, que o fortalecimento cultural de aceitação das vias 
alternativas de solução de conflitos deve ser intensificada ao ponto de que 
a o acesso à Justiça estatal seja de forma residual, atendendo a questões 
não suscetíveis de solução por outra via.

Diante dessas considerações, pode-se apresentar o acesso aos meios 
de solução de conflitos como sendo um compromisso do Estado em 
disponibilizar mecanismos variados capazes de alcançar a resposta para os 
dilemas apresentados, utilizando um conjunto de medidas, estabelecidas 
por meio de políticas públicas, visando assegurar a qualquer pessoa 
(universalidade) a oportunidade de ser atendido nos seus interesses 
resistidos (inafastabilidade da prestação jurisdicional), de forma eficaz 
(providência adequada), efetiva (entrega do direito) e eficiente (dentro do 
prazo razoável). 

Ao destacar uma nova percepção tutela jurisdicional, Grinover 
incida terem a conciliação, medição e arbitragem ascendido a posição 
de instrumentos mais adequados de solução de conflitos específicos, 
acrescentando:

E tanto assim é que a leitura que hoje se faz do princípio 
constitucional de acesso à Justiça (“A lei não retirará 
da apreciação do Poder Judiciário violação ou ameaça 
a direito”, inciso XXXV do art. 5º da Constituição) 
é hoje compreensiva da justiça arbitral e da justiça 
conciliativa, incluídas no amplo quadro da política 
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judiciária e consideradas de natureza jurisdicional. 
(Revista Diálogos Sobre Justiça, 2014, p. 30).

Theodoro Júnior, Nunes, Bahia e Pedron (2015), examinado o projeto 
do Código de Processo Civil aprovado pelo Legislativo e aguardando 
sanção presidencial, destacam a agregação da solução jurisdicional 
tradicional com os meios alternativos preconizada no seu art. 3º, e citam 
a observação de Andrews (apud THEODORO JÚNIOR; NUNES; BAHIA; 
PEDRON, 2015, p. 214) que disse: “O processo civil perante os tribunais 
está se tornando um sistema de último recurso a ser perseguido, sendo 
utilizado somente quando as mais civilizadas e ‘proporcionais’ técnicas 
falharem ou nunca poderem ser aplicadas ao caso”.

O texto processual chegou confirmando essa tendência, evidenciada 
logo em seu início, quando trata das normas fundamentais do processo, ao 
afirmar que o Estado deve promover a busca da solução consensual dos 
conflitos (§ 2º, art. 2º), e que os métodos de solução consensual do conflito 
devem ser estimulados por juízes, advogados, defensores e membros do 
Ministério Público. 

Contudo, na contramão de todas as iniciativas de tornar a Justiça mais 
acessível àqueles que dela necessita, observa Sadek (2016) na introdução 
da obra: O uso da Justiça e o litígio no Brasil que é a elevada concentração 
de processos nas mãos de poucos litigantes resulta em prejuízo ao acesso à 
Justiça e na qualidade dos serviços prestados à sociedade em geral.

Reforça esse entendimento a conclusão que chegou o Índice 
de Percepção do Cumprimento da Lei (IPCL Brasil), promovido pela 
Fundação Getúlio Vargas, no 6º volume da edição do 1º trimestre de 2015, 
coordenado por Cunha et al. (2015b), quando aponta que o resultado do 
exame de comportamento dos entrevistados, conclui que “[...] aqueles 
que já foram partes em uma ação judicial têm maior propensão a buscar a 
Justiça para solucionar um conflito”.

Resta um real débito do Estado, pois as medidas adotadas ainda não 
tornaram efetivo o acesso à Justiça como prometido ao povo brasileiro.

4 A CONSCIÊNCIA DA NECESSIDADE DE MUDANÇA

A nota de abertura do relatório produzido pela Fundação Getúlio 
Vargas, sob a coordenação de Luciana Gross Cunha, é precisa ao anotar o 
impacto do funcionamento do Judiciário, quando diz:
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Uma questão que afeta profundamente o 
desenvolvimento econômico e sócia de um país é 
a capacidade do Judiciário de se apresentar como 
instância legítima na solução de conflitos que 
surgem no ambiente social, empresarial e econômico 
(Relatório ICJBrasil, 2º semestre/2015, p. 03).

Após uma reviravolta no setor privado, com a abertura para 
exportação e busca de inovações de produtos promovidas pelo governo 
de Fernando Collor, foi na administração de Fernando Henrique que se 
priorizou a necessidade de uma qualificação dos serviços a serem prestados 
no setor público. (PAULA, 2005).

Farias (2000), em monografia intitulada Reforma Administrativa: na 
busca pela qualidade do serviço público, acentua o pensamento da época 
no qual os males da ineficiência e ineficácia da máquina administrativa 
poderiam ser atribuídos ao servidor público, um equívoco reiterado pela 
ausência de um processo seletivo, de formação continuada, de gestão 
especializada e metas definidas.

A Emenda Constitucional nº 19 de 1998, que inclui a eficiência como 
um dos princípios da administração pública, traduziu a preocupação com 
o melhor desempenho das atividades estatais.

Contudo, ainda era necessário rever o papel do Judiciário que, 
no dizer de Sadek (2008, p. 17), “[...] além de incapazes de responder à 
crescente demanda por Justiça, tornaram-se anacrônicas e, pior ainda, 
refratárias à qualquer modificação”. Segue, anotando que observadores 
apontam que, enquanto o resto do país entrara no século XXI, “[...] as 
instituições judiciais ficaram perdidas no século XVIII ou, na melhor das 
hipóteses, no XIX. (SADEK, 2008, p. 17).

Mais diretamente voltado às mudanças que se reclamava para o 
melhoramento dos serviços do Judiciário, o Decreto nº 4.685/2003, que 
aprovou nova estrutura do Ministério da Justiça, com a criação da Secretaria 
de Reforma do Judiciário, com foco na modernização da administração da 
Justiça, com as seguintes competências: 

Art. 23.  À Secretaria de Reforma do Judiciário 
compete:
I - formular, promover, supervisionar e coordenar 
os processos de modernização da administração da 
justiça brasileira, por intermédio da articulação com os 
demais órgãos federais, do Poder Judiciário, do Poder 
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Legislativo, do Ministério Público, dos Governos 
estaduais, agências internacionais e organizações da 
sociedade civil;
II - orientar e coordenar ações com vistas à adoção 
de medidas de melhoria dos serviços judiciários 
prestados aos cidadãos;
III - propor medidas e examinar as propostas de 
reforma do setor judiciário brasileiro; e
IV - dirigir, negociar e coordenar os estudos relativos 
às atividades de reforma da justiça brasileira.
Art. 24.  Ao Departamento de Modernização da 
Administração da Justiça compete:
I - coordenar e desenvolver as atividades concernentes 
à relação do Ministério com o Poder Judiciário, 
especialmente no acompanhamento de projetos 
de interesse do Ministério relacionados com a 
modernização da administração da Justiça brasileira; 
e
II - assistir ao Ministro de Estado na supervisão 
e coordenação das atividades de fomento à 
modernização da administração da Justiça. (BRASIL, 
2003a).

O texto original foi mantido no Decreto nº 4.720/2003 (BRASIL, 
2003b), no Decreto nº 4.991/2004 (BRASIL, 2004c), no Decreto 5.065/2004 
(BRASIL, 2004b) e também no Decreto 5.362/2005 (BRASIL, 2005a), estes 
dois últimos que apenas apresentam tabela de remanejamento de cargos 
e funções.

Diante da percepção de haver uma intervenção camuflada, pondo 
em xeque a autonomia do Poder Judiciário, especialmente após a criação 
de órgão de controle administrativo, a partir do Decreto nº 5535/2005 
(BRASIL, 2005b), passou-se a usar a denominação Secretaria de Reforma do 
Judiciário: Departamento de Política Judiciária, sem que houvesse maiores 
alterações nas suas atribuições, assim como foi mantido pelo Decreto nº 
5.843/2006 (BRASIL, 2006a) e pelo Decreto nº 6.061/2007 (BRASIL, 2007), 
que apresenta a estrutura atual do Ministério da Justiça.

Contudo, ainda permanece a imagem de alguma ingerência do 
Executivo no poder Judiciário, recebendo críticas por essa atitude ainda 
hoje, como se nota do artigo no blog de Azevedo (2013), que faz o seguinte 
comentário:
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Aliás, trata-se de uma piada grotesca haver no 
Ministério da Justiça, que é um órgão do Poder 
Executivo, uma secretaria para tratar da.... ‘Reforma 
do Judiciário’!!! Que tal criar uma também para a 
Reforma do Legislativo? Aliás, por que o Executivo 
não cria uma comissão para SE reformar?

Tal observação decorre da hipertrofia do Executivo, pois seu poder 
arrecadador de distribuidor de recursos, acaba se tornando maior gerador 
de leis que o Legislativo, e passa a interferir no Judiciário para apresentar 
reformas, sob o argumento de melhoramento do serviço, fato que merece 
adequada moderação, para que não se subverta o respeito das autonomias 
institucionais. 

A necessidade desse aprimoramento não ficou restrita ao Executivo. 
O Judiciário passou a compartilhar de igual preocupação, iniciando uma 
busca pela valorização de trabalhos que se traduzissem nessa filosofia de 
inovação qualificada.

O principal marco dessa revolução dentro do Judiciário vem com a 
Emenda Constitucional 45 de 2004, cujo percurso histórico, como aponta 
Pertence (2010), provinha de uma proposta de Hélio Bicudo, em 1992, 
sendo várias propostas consolidadas no substitutivo Jairo Carneiro de 
1997.

Com a chegada do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com 
competência para o controle da atuação administrativa e financeira do 
Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, se 
inicia uma mudança extremada na política de gestão do Judiciário.

A partir do surgimento do CNJ passou-se a institucionalizar regras 
gerais de administração para o Judiciário Nacional, suprimindo a gestão 
particularizada, que tornava desigual o tratamento dado pelos Judiciários 
estaduais, apesar de sofrerem semelhantes dificuldades, pela coleta de 
dados, exibição de relatórios, elaboração de diagnósticos e, ao expor as 
falhas encontradas, apresentava estratégias de ação para aprimoramento 
do trabalho do Judiciário, dessa vez, por órgão integrante desse mesmo 
poder, apesar de uma composição plural.

Todo esse investimento interno ainda não trouxe o resultado 
esperado, como atesta o Relatório Justiça em Números, a apuração de 2014 
concluiu que, mesmo com o aumento de recursos, de força de trabalho e 
magistrados, ainda não se atingiu a meta de resolutividade ansiada pela 
sociedade, pois houve um recrudescimento da litigiosidade. (BRASIL, 
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2014b).
O investimento em tecnologia, ampliando a conectividade e 

agilizando os processos de trabalho, não consegue ultrapassar a estreita 
via da solução preferencial do conflito que, no modelo tradicional, ainda é 
feito exclusivamente pelo julgamento, ou seja, a de encontrar a satisfação 
do direito reconhecido, com sua efetividade ao justo merecedor.

É certo que esse aferimento de curto prazo (2009-2014) ainda não 
permitiu as transformações de impacto necessárias, pela simples lógica 
de que, com a infraestrutura implementada, sua resposta, pela própria 
burocracia dos processos, deve começar a refletir resultados em médio 
prazo, porém, esses sinais apontam para que se amplie o espectro de 
providências. 

A partir dessas estruturas, o debate se eleva, sendo confirmada a 
necessidade de tomadas de atitudes para implantação de uma política 
pública no Judiciário, visando ao melhoramento de suas atividades na 
atenção à sociedade.

Deve-se, também, no enfretamento desse tema, não se descuidar 
das advertências trazidas por Todorov (2012), ao tratar da implantação 
no serviço púbico francês de modelos de produtividade do setor privado. 
Depois de especificar algumas dessas técnicas, faz duras críticas ao 
distanciamento do relacionamento entre o cidadão e o servidor, frustrando 
aquele na sua pessoalidade, e este na sua utilidade.

Tal situação recebeu uma observação bastante preocupante por 
parte de Costa (2016), quando, tratando do tema da duração objetiva do 
processo, registra:

Aqui se depara com uma contradição quase insolúvel: 
de um lado, o processo não pode ser tão ligeiro a 
ponto de impedir a análise imparcial e sóbria de todas 
as complexidades da causa posta em juízo (o que viria 
a atentar contra a segurança jurídica), mas tampouco 
pode ser tão demorada a ponto de dar azo à ineficácia 
das decisões, seja pelo simples distanciamento da 
solução, seja pela sensação de impunidade.

A ausência de uma resposta em tempo hábil leva o descrédito na 
capacidade de resolução de conflitos pelo Estado, pior, reforça a ideia 
de que o desrespeito ao direito alheio não trará consequências pela sua 
violação, essa sim, questão com maior repercussão na instabilidade da 
vida em sociedade. Deve-se ultrapassar as barreiras do Judiciário e do 
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setor público, como exclusivos condutores desses mecanismos de garantia 
de direito fundamental do cidadão, que é o serviço de reconhecimento de 
direito em conflito de interesses.

Talvez seja esse o grande desafio da implantação de uma Política 
Pública no Judiciário, pois, ao mesmo tempo em que se quer melhoria 
de serviços, deve-se reforçar a humanização nos relacionamentos. 
Daí por que a primeira impressão sobre o surgimento de um Órgão de 
composição heterogênea não foi muito bem recebida pelos operadores 
do direito, que viram nesses mecanismos privados um risco aos direitos 
sociais conquistados, o que levou ao insucesso as câmaras de conciliação 
trabalhista e a rejeição do uso da arbitragem nas resoluções de conflitos da 
relação de consumo.

Entretanto, a ampliação da tarefa de resolução de conflitos para 
além do universo exclusivo do Judiciário foi importante medida para 
que se visualizassem, exatamente fora dessa estrutura, a aplicação e 
funcionalidade dos diversos mecanismos para solução de conflitos de 
interesses.

Volto as lições da mestra Grinover, em texto publicado em obra 
coordenada por Pessoa (2014) que, demonstrando maior significância na 
resolução do conflitos que sua forma, destaca:

A Por sua vez, o escopo social do processo – talvez 
o mais importante de todos – é o de solucionar 
conflitos. Mas eles diferem muito entre si, e a tutela 
jurisdicional – entendida como resultado da atividade 
desenvolvida pelos órgãos da jurisdição –, para 
ser efetiva e adequada deve ser flexível, de modo a 
produzir os resultados que dela se esperam. A tutela 
jurisdicional adequada deve ser vista pelo viés da 
peculiaridade do direito material envolvido e pelo 
viés do meio fixado para o atingimento do resultado.

5 JURISDIÇÃO COMO SERVIÇO

A compreensão da prestação jurisdicional como serviço é matéria 
que encontra debates acirrados entre os doutrinadores. Tenho ousado em 
seguir o pensamento de alguns estudiosos, nem sempre do ramo jurídico, 
que vêm implantando a ideia de que a atividade de distribuição de justiça, 
ou melhor, de solução de conflitos de interesses, pode ser reconhecida 
como um serviço do Estado à disposição dos cidadãos. 
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Retorno a Simões (2013, p. 178) que, ao tratar sobre a acessibilidade 
dos direitos sociais e individuais, afirma:

Os direitos de acesso são, portanto, o conjunto de 
ações e serviços instituídos pelo Poder público, em 
caráter permanente ou eventual, executados isolada 
ou conjuntamente, por pessoas naturais ou jurídicas, 
de direito público ou privado (convênios), com a 
finalidade de promover as condições indispensáveis 
à efetividade dos direitos sociais.

Dada a polêmica do tema, no qual não se reconhecem nos litigantes 
a qualidade de consumidores, pois não seriam eles que, diretamente, 
remuneram os serviços judiciais, fato que pode receber contrariedade, 
quando se observa a cobrança das taxas ou o repasse de recursos tributários 
para manutenção da estrutura do Judiciário.

Merece destaque algumas observações trazidas por escritores que 
apontam a atividade final do Poder Judiciário como serviço.

Lopes (2006, p. 67) esclarece a necessidade de revisão dos conceitos, 
observando que os Poderes da República é uno, com divisão ou separação 
de funções e completa: “E a jurisdição em si não é um poder, mas 
decorrência do exercício do poder”.

Completa, citando Feriani (apud LOPES, 2006, p. 67): 

A função jurisdicional, vista agora como um serviço 
público, posto à disposição dos cidadãos, não pode 
ser mais distante, incompreendida pelo excesso de 
tecnicismos e formalismos estéreis, apenas acessível 
aos iniciados. Ao contrário, deve estar próxima, 
transparente, compreensível e, acima de tudo e de 
todos, democrática. Necessário que passe a fazer 
parte do dia-a-dia dos destinatários, e que estes vejam 
os seus agentes, os juízes como aqueles que garantem 
o cumprimento das leis e da Constituição, autênticos 
mantenedores e construtores, agentes ativos do 
processo evolutivo da história da civilização.

Tartuce (2008) visualiza, no Poder Judiciário, uma partição de 
atribuições entre: ente Republicano, garantidor do estado democrático de 
direito, assegurando o equilíbrio de forças com o Executivo e o Legislativo; 
e órgão do Estado encarregado de dirimir conflito de interesses entre 
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litigantes, cuja independência promove a desvinculação dos demais 
poderes.

Bruno (2012, p. 28) reafirma essa posição quando observa:

O firmamento do Poder Judiciário como função 
estatal no mesmo patamar que os demais culminou 
não só na atuação como meio de harmonizar a 
relação dos demais poderes, seja através do controle 
de constitucionalidade, seja na análise da legalidade 
dos atos praticados pela administração pública, 
como também na luta pela efetividade dos direitos 
estabelecidos legalmente. 

Referida autora lembra que o Judiciário não está imune às 
responsabilizações que estão materializadas no art. 22 do Código de 
Defesa do Consumidor, o qual cobra adequação, eficiência e segurança dos 
serviços públicos. Porém, tais cobranças podem ser feitas por vias diversas 
das postas à disposição do consumidor, em geral. Afinal, as reclamações ao 
CNJ e as censuras decorrentes não devem ser reconhecidas como cobrança 
por qualidade de serviço? 

Em demonstração de uma tendência mais prática, Moraes (2006), na 
obra Consumidor e direito à prestação jurisdicional eficiente e célere, referindo-
se à teoria da separação dos poderes na atualidade, destaca que se deve 
afastar da rigidez histórica do monopólio da jurisdição, para prestigiar seu 
objetivo, ou seja, o impedimento de concentração do Poder em um único 
e onipotente órgão.

Em seguida, ao tratar sobre a prestação jurisdicional eficiente e célere, 
acentua ser o mesmo: “Serviço essencial à população, devendo conciliar 
o binômio independência da magistratura – eficiência na distribuição de 
Justiça”. (MORAES, 2006, p. 4).

Acrescentado que a essa independência não se inibe o 
estabelecimento de práticas administrativas eficiente que possibilitem 
uma melhora na prestação da atividade jurisdicional, em benefício de seu 
maior consumidor – a Sociedade. (MORAES, 2006, p. 6).

Retorno a Guerrero (2009 p. 266) em sua consideração sobre como 
enfrentar os problemas do acesso à Justiça quando deixa claro que além 
do compromisso com a ampla defesa e com o contraditório, deve-se ter 
como preocupação com “[...] um lapso temporal socialmente aceitável 
e necessário para a correta solução dos conflitos. Acentua o articulista 
que as partes não podem ser prejudicadas por problemas técnicos e de 
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organização do Judiciário”.
Büttenbender (2004), ao enfrentar a responsabilidade civil pela 

ineficiência da prestação jurisdicional, destaca que a atividade jurisdicional 
não se diferencia da atividade executiva, vista pelo plano da função estatal, 
reconhecendo-a como serviço público colocado à disposição da sociedade 
para prestar jurisdição.

Os próprios textos provenientes do CNJ, como na apresentação do 
relatório das metas nacionais do Poder Judiciário, usam expressões como 
“[...] demandas pelos serviços da justiça e produção (julgamento), ou 
preocupação com a qualidade na prestação dos serviços, verificada por 
meio da implantação de pesquisa de satisfação do cidadão”. (BRASIL, 
2013d).

Hoje, vê-se que não apenas o Estado está sendo chamado a ressarcir 
erros judiciários. Assistem-se Magistrados e outros servidores do Judiciário 
sendo punidos pela desídia ou má condução de suas atividades, valores 
que decorrem do reconhecimento de que há um serviço a ser prestado, 
devendo ser este qualificado.

Muito certamente, com essa perspectiva, o CPC/2015, em seu art. 4º, 
seguindo a orientação do inc. LXXVIII, do art. 5º da CF, é claro ao dizer que 
“[...] as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral 
do mérito, incluída a atividade satisfativa” (BRASIL, 2015c) deixando 
evidenciada uma relação plena de serviço, com objeto delimitado e prazo 
de conclusão.

A compreensão da atividade de solução de conflitos como serviço, 
torna possível compreender a prática de gestão de sua execução, a não 
mais exclusividade do Judiciário para tanto, permitindo assim uma 
harmonização dessas diversas estruturas, onde o Judiciário formal é o 
centro de referência desse sistema e protagonista do trabalho desenvolvido 
em favor da sociedade.

O destaque feito por Silva (2016) ao apontar que “[...] os serviços 
de solução de disputas são produtos substitutos imperfeitos que podem 
ser analisados em função da demanda e oferta agregadas [...]”, ou seja, é 
possível, sim, encontrar-se mais de uma forma de oferta do mesmo serviço.

Ao tratar desse assunto, Carneiro (2011) quando enfrenta a natureza 
jurídica da conciliação, pondera o seguinte:

A conciliação, é certo, tem em comum com a jurisdição 
quer o ponto de partida como o de chegada: a existência 
de uma lide e, pois, de partes em conflito (na jurisd. 
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voluntária, por definição inexiste o contraditório entre 
partes – Fred. Marques, ‘Jurisd. Voluntária’, § 19, item 
2); e, como resultado comum, visam a composição do 
litígio, o que é o mesmo fim, nem mais nem menos, 
visando pela sentença de mérito (Carlo Nicoletti, ‘La 
Conciliazione nel Processo Civile’, p. 134). Conciliação 
e sentença apresentam, assim, este dado fundamental 
comum, de que agem simultânea e imediatamente 
‘sulla lite e sul processo’ (Nicoletti, ob. cit., p. 157).
Assinalam alguns, como ponto distintivo fundamental, 
que na conciliação o conteúdo do ato resolutório da 
lide não provém, em última análise, da vontade do 
Estado mas sim da vontade das partes: seria, destarte, 
a conciliação uma ‘zona estrema, o di confine, della 
giurisdizione contenziosa’ (Mostara, ‘Comentario’, 
III, Milano, nº 9, 11 e 12) em suma, um ‘equivalente 
jurisdicional’, na classificação carnelutiana (Sistema, 
I, nº 59).

A partir dessa referência é mais fácil traçar medidas de dinamização 
e qualificação do serviço de solução de conflitos de interesse, por 
intermédio de uma apreciação da modalidade de demanda. Deve-se, 
portanto, oferecer aos conflitantes a oportunidade de escolha do melhor 
meio para resolução do problema.

6  SISTEMA DE JUSTIÇA – AMPLIAÇÃO DA REDE DE ACESSO AO 
SERVIÇO DE GARANTIA DE DIREITOS

Conforme já explanado, é reconhecida a incapacidade do Estado no 
cumprimento da pacificação social de forma exclusiva, sendo a demora no 
resultado, a ineficácia do provimento apresentado ou sua inexequibilidade 
efeitos a pôr em cheque sua legitimação. 

Ao falar de uma educação universalista, que vem a corresponder 
à expectativa do Judiciário de ser universal no tratamento dos conflitos, 
Norberto Bobbio (2011, p. 132) adverte:

Não há outro remédio contra a insuficiência do Estado 
senão o surgimento de iniciativas na sociedade civil. 
Assistimos quase que a um retrocesso histórico: o 
Estado social surgiu para tornar inúteis as obras de 
caridade. Mas hoje que o Estado social se revelou 
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impotente para a tarefa, as obras de caridade revelam 
toda a sua jamais extinta vitalidade. 

Portanto, é necessário que se ofereça à sociedade uma nova matriz 
de resolução de conflitos, com a geração de novas e variadas estruturas 
capazes de atender a crescente demanda.

Moreira Neto (2008, p. 104), ao tratar do conceito operativo da 
Administração pública, afirma:

Uma precisa e adequada vocação das funções 
cometidas a cada entidade prestadora, de modo a 
satisfazer, da melhor maneira possível e com menores 
sacrifícios, demandas tradicionais e emergentes das 
sociedades de todas as latitudes, pouco importando 
quem será o prestador: se for uma entidade 
pública, privada, local, regional, nacional, multi ou 
metanacional. Em uma palavra: o que importa é a 
eficiência aferida pelo resultado. 

Essa percepção, associada ao fim do monopólio estatal do serviço de 
assegurar direitos de litigantes, vem revelar a necessidade de rediscutir-
se a identidade do sistema de acesso à Justiça em vigência no mundo de 
tantos conflitos e pouca estrutura estatal para acolhê-los.

Em trabalho de grupo já mencionado, Alberton (2009, p. 319), em 
uma rediscussão sobre a jurisdição, após acentuar os valores da mediação, 
conclui: 

Deslocar o espaço de decisão para outro núcleo que 
não seja o específico do processo e da decisão judicial 
é ressignificar a própria jurisdição, dever do Estado 
num sentido mais abrangente de cunho social, como 
exercício da cidadania e efetiva pacificação social 
como escopo maior a ser atingido. Repensar o sentido 
de jurisdição, eis o desafio.

A inspiração desse pensamento vem do estudo feito por Cappelletti 
e Garth (2002, p. 67-68), ao apresentarem uma terceira onda de renovação 
do acesso à Justiça que envolve “[...] o conjunto geral de instituições e 
mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar e mesmo 
prevenir disputas nas sociedades modernas”.

Bacellar (2012, p. 32), diante da constatação da enormidade de 
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conflitos relacionais sociais que precisam ser resolvidos, aponta não ser 
exclusivo ao Judiciário ter a hegemonia da resposta, acentuando que 
“[...] falar-se em acesso à ordem jurídica justa é a resolução adequada dos 
conflitos – dentro ou fora do Poder Judiciário”.

Tartuce, Amorim e Neves (2015, p. 490, grifo nosso) ao tratarem dos 
equivalentes jurisdicionais, esclarece:

O Estado não tem, por meio da jurisdição, o 
monopólio das soluções dos conflitos, sendo 
admitidas pelo Direito outras maneiras pelas quais 
as partes possam buscar uma solução de conflito em 
que estão envolvidas. São chamadas de equivalentes 
jurisdicionais ou de formas alternativas de solução 
de conflitos. 

Silva (apud TARTUCE, 2015, p. 160), citando, reproduz:

O novo sistema integrado de resolução de litígios 
deve ter como consequência a promoção, pelo 
Estado, duma política pública de justiça, que inclui 
os tribunais judiciais e que reconhece, também, aos 
meios não judiciais legitimidade para dirimir litígios. 
A informalização da justiça e a desjudicialização, 
incluindo todo o movimento ADR, constituem, assim, 
caminhos da reforma da administração da justiça, 
desde que defendam a igualdade das partes e que 
promovam o acesso ao direito, dado que só está 
multiplicidade de processo pode tornar a justiça mais 
democrática.

Na mesma esteia de pensamento, Carulla (apud BRUNO, 2012, p. 
68), citando, anota: 

O crescimento dos conflitos e a complexidade 
que lhes acometem geram a ‘desestabilização do 
sistema jurisdicional’. Por tal motivo, importante o 
desenvolvimento das técnicas não adversariais de 
conflito visando equacionar as mazelas advindas 
da Justiça Pública, podendo citar, como exemplo, a 
morosidade e os elevados custos judiciais.
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De forma mais contundente, Carmona (apud COUTO, 2010, p. 31), 
assevera:

Assustam-se os puristas quando alguém ousa 
sustentar que os árbitros exercem também função 
jurisdicional. Talvez tal afirmação fosse mesmo 
herética nos anos 80, quando a doutrina praticamente 
ignorava (ou fingia ignorar) que havia outros meios 
de solução de litígios tão bons e tão seguros quanto 
aqueles oferecidos diretamente pelo Estado. Hoje, 
superados os preconceitos, parece definitivamente 
acolhido no Brasil um poderoso sistema multiportas, 
capaz de oferecer meios adequados e diferentes para 
todos os tipos de controvérsias.

Em uma citação sobre mediação, Carmona (apud TARTUCE, 2015, 
p. 60) menciona:

Difícil negar a natureza jurisdicional da atividade do 
árbitro, que, à semelhança do juiz togado, declara 
o direito e estabelece a certeza jurídica sobre a lide, 
terminando aí sua função jurisdicional que não 
incluiria a execução.

No trabalho coordenado por Didier Jr já mencionado, nas 
observações sobre o modelo de processo multiportas, Cunha e Lessa 
Neto, relendo as lições de Frank E. Sander (p. 389), rememora a noção de 
um centro de justiça compreensiva ou abrangente, no qual as mais variadas 
modalidades de tratamento de conflitos se achavam à disposição para as 
demandas apresentadas, como se fosse um átrio do fórum com várias portas, 
cada uma dedicada ao emprego de uma técnica de disputa, por fim, concluem:

Vale dizer que tal imagem é figurada, pois não 
precisa ser salas em mesmo ambiente, a concepção do 
processo multiportas permite a criação de um sistema 
de justiça amplo, que conte com a participação de 
entidades públicas e privadas, que funcionem em 
uma rede de cooperação.

A certeza da transcendência da solução do problema, para além do 
universo de atuação restrita de sua área, levou o Judiciário, em parceria 
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com o Executivo e o Legislativo, em 2004, à formação de um entendimento 
denominado Pacto Republicano, em favor de um Judiciário mais célere, 
fixando pontos que teriam como objetivo o combate à morosidade dos 
processos judiciais, já referidos acima. (BRASIL, 2004a).

Não tendo alcançado a solução esperada, apesar de ganhos 
significativos, no dia 13.04.2009 foi assinado o II Pacto Republicano, 
voltado a um sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo, também 
tratado alhures. (BRASIL, 2009).

Além das tradicionais preocupações com o acesso à Justiça, duração 
razoável do processo, a preocupação com o sistema penal, trouxe a 
preocupação com o fortalecimento da conciliação e mediação como meios 
alternativos de solução de conflitos. 

Desse modo, os compromissos assumidos ficaram, pelo menos em 
seus termos, para serem resolvidos no ambiente interno dos signatários 
do Pacto, na crença de que, exclusivamente desses entes, se encontraria a 
resposta para a questão do acesso à Justiça.

Por possível receio de uma má interpretação quanto a indevida 
inclusão do segmento privado, os Pactos foram muito tímidos na 
prospecção de atos de solução, redução, ou mesmo prevenção de conflitos 
no setor privado, especialmente naqueles cujo relacionamento com grande 
número de usuários concentra, junto com as questões de interesse do Poder 
Público, o maior volume de demandas levadas ao Judiciário.

Contudo, como se pode ver mais adiante, alguns sinais de que 
essa questão não foi esquecida será revelada, demonstrando que gestões 
nessas conexões, formadora de um sistema de inter-relacionamento social, 
contam com ações que efetivamente vêm surtindo efeito na redução de 
demandas e melhoramento da prestação do serviço de garantia do direito 
ao cidadão.

Não à toa, o Min. Joaquim Barbosa, falando da alta litigiosidade, 
quando do lançamento do relatório Justiça em Números 2012, fez questão 
de acentuar que a responsabilidade pelo enfrentamento desse problema 
não é exclusivo do Judiciário, pois “[...] é fenômeno mais complexo que 
envolve os demais Poderes da República, os indivíduos, a sociedade e o 
mercado”. (BRASIL, 2013b).

Silva (2013, p. 328), em uma de suas obras observa a qualidade de 
modos de solução de conflitos, com o seguinte argumento: 

Cada meio de solução de conflito deve ser indicado de 
acordo com a ponderação do caso concreto; evidente 
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que a pluralidade das relações e dos conflitos delas 
decorrentes, exige formas também plurais para sua 
respectiva resolução. Dessa forma, quanto maior 
o número de meios de resolução, maior também a 
possibilidade de encontrar um que se ajuste melhor 
aos objetivos e necessidades das partes envolvidas, 
bem como do Estado, no sentido de pacificá-las.

Guerrero (2016), em estudo sobre os métodos de solução de 
controvérsias, relata a existência de pesquisas que buscam apresentar 
um novo enfoque para a jurisdição, reconhecendo na atividade realizada 
pelo árbitro uma prestação jurisdicional, assim entendida como: “[...] 
a aplicação do direito ao caso concreto realizada por outros métodos de 
solução de controvérsia”.

Ribeiro (2013, p. 24), contribuindo para desmistificação do tema, 
sugere:

A Jurisdição, portanto, deve ser vista como a 
declaração e a satisfação do direito, atividade a ser 
realizada por um terceiro imparcial, independente 
e equidistante das partes, devidamente investido 
para tanto – em alguns casos pelo próprio particular 
-, que não necessariamente um magistrado. Não se 
propõe um novo conceito para jurisdição, mas apenas 
o desapego à tradicional visão de que só o Poder 
Judiciário pode tutelar direitos.

Reproduz esse estudioso as palavras de Dinamarco (apud RIBEIRO, 
2013) que é taxativo em afirmar o deslocamento do conceito de jurisdição 
para além da atuação Estatal, fixando-se na aplicação do direito ao caso 
concreto, atribuindo-se a um terceiro executor dessa missão, mesmo que 
desvinculado da estrutura da Administração pública, a responsabilidade e 
equiparação aos funcionários públicos no exercício de suas funções.

Por fim, arremata: 

A jurisdição não pode ser caracterizada ou conceituada 
por quem a exerce, via de regra o Estado, mas sim com 
a atividade desenvolvida por aquele que a detém, ou 
melhor, aqueles que essencialmente dizem o direito.

Retorno à Portaria Interinstitucional nº 1.186/2014, que instituiu uma 
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política de não judicialização, ao anotar a necessidade de uma articulação 
interinstitucional e multidisciplinar para desenvolver, consolidar e 
difundir os métodos autocompositivos de solução de conflitos, além da 
promoção de medidas de prevenção e redução dos litígios judicializados, 
destacando que tal atividade deve ser desenvolvida por órgãos e entidades 
públicas e privadas e organizações da sociedade civil.

O reconhecimento da rede de solução de conflitos é muito bem 
observada pelo Fórum Nacional da Mediação e Conciliação (FONAMEC), 
que tem como objetivo o aperfeiçoamento dos métodos consensuais 
de solução de conflitos, ao anotar, dentre os enunciados de 22.10.2015 
(BRASIL, 2015a), a seguinte orientação: 

 “ENUNCIADO nº 43 – Os CEJUSCs poderão 
divulgar plataformas on-line voltadas à resolução 
consensual de conflitos e recomendar sua utilização 
para o público em geral”. (BRASIL, 2016c).

7 GESTÃO JUDICIÁRIA

Quando se busca fontes doutrinárias para tratar do tema de 
enfretamento das dificuldades da gestão das instituições destinadas ao 
compromisso do Estado para com seu Povo, cuja recenticidade é destacada 
por Oliveira (2012), não se encontra uma literatura de maior amplitude, 
menos ainda ao tratar da gestão judiciária.

No momento em que o Estado se desincumbiu de alguns 
serviços públicos, concedendo à iniciativa particular a oportunidade de 
fornecimento dessas ocupações mediante remuneração, não faltaram 
iniciativas editoriais para buscar esclarecer como se definiria a condução 
desses empreendimentos.

Uma mescla das regras da atividade privada, com a limitação de 
alguns princípios da Administração pública, com foco na qualidade de 
serviço e remuneração bastante para manutenção do sistema, ampliação e 
outros investimentos de melhoramento, mais uma parte de lucro para os 
investidores, atrapalham o objetivo dessas iniciativas.

O serviço público possui outra ordem de prioridades, como anuncia 
Muñoz (2012), relembrando os termos da Constituição Espanhola, o 
compromisso com a preservação dos direitos fundamentais dos cidadãos 
extrapola os limites da satisfação experimentada pelo uso do serviço.

Neste caso, resta fazer uma indagação: mas como conciliar tantos 
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interesses, preferências e prioridades?
Caso clássico e vivenciado nos centros urbanos é o trânsito. Pedestres, 

ciclistas, motoqueiros, condutores de veículos particulares, coletivos ou 
de transportes de mercadorias têm definida a solução do problema, basta 
que se dê uma via nas condições desejadas para cada um. Pronto, eis aí o 
melhor dos mundos.

É claro que essa não é a resposta. Também não é simples, para 
um país como o Brasil que tem na indústria automobilística um grande 
segmento da economia, substituir tudo por transportes coletivos, sem 
antes se precaver para perda de empregos diretos e indiretos gerados 
pelas montadoras de automóveis, o que também seria um problema novo 
a ser enfrentado.

Igual é a preocupação do Judiciário, que reconhece a importância do 
incremento de suas atividades, mas sabe que não pode afastar-se de suas 
obrigações para com os indivíduos, isolada e coletivamente considerados.

Silva (2013, p. 19), ao abordar a crise do Judiciário aponta ser 
necessário:

Modernizar a gestão do Judiciário e implementar um 
conjunto de alterações gerenciais e administrativas, 
pois é certo que com uma organização mais eficiente 
e a qualificação constante dos quadros funcionais 
confeririam maior celeridade e segurança à prestação 
jurisdicional.

A Administração pública passou a exigir uma preparação técnica de 
seus gestores, reunindo nas suas programações tanto a preocupação com o 
seu objetivo precípuo, como com os meios para alcançar esse fim. É o que 
Oliveira (2012) classifica de política pública finalística e política pública de 
gestão.

A relevância do tema é acentuada no discurso do Ministro Joaquim 
Barbosa, na Audiência pública realizada sobre a Eficiência do 1º Grau de 
Jurisdição e Aperfeiçoamento Legislativo Voltado ao Poder Judiciário. 
Advertindo sobre a seriedade na gestão da coisa pública, declara:

Na atual quadra histórica, esbarra na improbidade a 
aplicação desordenada ou não planejada de dinheiro 
público em iniciativas, projetos, bens ou estruturas 
que não traduzam o investimento em resultados 
reais para o serviço judiciário e para o jurisdicionado. 
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(BRASIL, 2014a).

A gestão judiciária, dada a sua fragmentação e a relativa autonomia 
de cada Unidade Jurisdicional, possui um grau maior de empenho para 
alcançar uma qualidade na prestação de seus serviços. 

Das serventias judiciárias necessitam de estruturas que assegurem 
dinamismo na execução de suas tarefas, formação e qualificação de 
servidores, especialmente para o uso das novas ferramentas postas à 
disposição para assegurar maior celeridade no trabalho; dos operadores 
do direito melhor entendimento sobre os procedimentos necessários 
para o deslinde das demandas, iniciando com a avaliação do ambiente 
adequado para solução do conflito, depois, dos procedimentos essenciais 
para revelação do direito.

Dos Tribunais, na função julgadora, homogeneidade de tratamento 
das questões semelhantes, e como gestores, identificação das prioridades 
para investimento correto dos recursos; do CNJ, além das providências de 
gerenciamento administrativo do Judiciário, maior interseção com outros 
segmentos, oficiais e não oficiais, para que tome medidas de prevenções 
de conflitos, ou renuncie às atitudes de prolongamento de questões já 
consolidadas.

É importante levar em conta a advertência de Oliveira (2012) 
quando observa que a diferenciação de finalidades entre setores público 
e privado, impede uma associação desse princípio, pois um tem foco no 
cumprimento de sua função social, enquanto que o outro objetiva o lucro.

Quando se busca a implantação de medidas de eficiência é importante 
não perder a dimensão do trabalho desenvolvido. Assim, embora alguns 
exemplos de gestão em empresas privadas possam assegurar melhores e 
mais breves resultados ao serviço da resolução de conflitos é indispensável 
relembrar que os objetivos buscados por um e por outro não são os mesmos.

Essa é a observação de Ponciano (2015), quando adverte: 

Todavia, a ênfase exagerada na necessidade de 
celeridade têm produzido decisões judiciais não 
dotadas de eficácia do ponto de vista da produção dos 
resultados justos e almejados pelo autor que postula 
a tutela jurisdicional ou pelo réu que se defende da 
pretensão.

Ainda que possa afirmar que a redução de custos e tempo seja 
importante para o Judiciário, dada a demanda que enfrenta e a necessidade 
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de despender esforços por procuras intermináveis, ou que pregue que as 
empresas precisam assumir sua responsabilidade social para garantia de 
qualidade de vida para o presente e futuro, o foco da primeira é responder 
às expectativas dos que lhe procuram, ou seja, apresentar uma solução ao 
conflito, sem ganho pessoal além do reconhecimento de sua competência 
para tanto; para as empresas, até mesmo para prestação de contas com 
seus sócios e acionistas, o fim é a lucratividade.

Todorov (2012) ao falar dos efeitos do neoliberalismo como valor 
maior de uma sociedade, após colocar o Estado, historicamente, na posição 
de fiador do cumprimento de todas as obrigações, receando a perda desse 
poder, com o fortalecimento dos acordos em prejuízo da prevalência da 
lei, destaca o risco que são as transações como substituição das punições.

Em que pese a leitura apaixonante da referida obra, parece que o 
extremo isolado tem repercussão além do efeito comum. A aplicação de 
medidas alternativas às soluções de conflitos não devem ser observadas 
como um atentado à ordem pública, muito pelo contrário. A ausência de 
uma resposta em tempo hábil leva o descrédito na capacidade de solução 
pelo Estado, pior, reforça que o desrespeito ao direito alheio não trará 
consequências pela sua violação, essa sim, questão com maior repercussão 
na instabilidade da vida em sociedade.

 Citando Santos (apud BRUNO, 2012, p. 48) anota a seguinte fala do 
mestre:

Sou naturalmente, a favor de uma justiça rápida, a 
celeridade de resposta do sistema judicial à procura 
que lhe é dirigida é também uma componente 
essencial de sua qualidade... Mas, é evidente que, 
do ponto de vista de uma revolução democrática de 
justiça, não basta a rapidez. É necessária, acima de 
tudo, uma justiça cidadã.

Jeffrey Apperson, presidente da International Association for Court 
Administration e vice-presidente da National Center for State Courts, 
em palestra realizada pelo CNJ, acentuou a necessidade de investimento 
profissional na gestão do Poder Judiciário, com unificação de práticas 
que dinamizam os serviços administrativos, restando maior tempo para 
função última – julgamento. (BRASIL, 2013c).

Contudo, conforme a nota, o conferencista revelou certa apreensão 
como a aferição igualitária do volume de trabalho, deixando evidente a 
preocupação com o tratamento destinado aos processos complexos e o 
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investimento na busca de soluções pacificadas para os conflitos judiciais. 
A meu ver, esses fundamentos podem, e devem ser os parâmetros 

para definição de uma gestão no Poder Judiciário.
Na visão de Grinover (apud LAGRASTA, 2012, p. VIII), no texto que 

apresenta o livro de, é o Poder Judiciário, que tem como função primordial 
a solução de conflitos de interesse, pois compete “[...] organizar não apenas 
os serviços processuais como também, e com grande ênfase, os serviços de 
solução dos conflitos pelos mecanismos alternativos à solução adjudicada 
mediante sentença”.

Retorno a Ocké-Reis (2012, p. 35), trazendo o paralelismo entre 
o serviço público e privado de saúde, que destaca a necessidade de ser 
encarada a questão como de interesse público, indicando a necessidade de 
“[...] construir um consenso acerca do papel da saúde suplementar”.

De igual modo, diante das novas experiências que vêm se 
apresentando como meios autônomos de solução de conflitos, com 
reconhecimento até mesmo no Prêmio INNOVARE devem, as estruturas 
que compõem o sistema oficial de melhoramento e reforma do Judiciário, 
tendo o CNJ como protagonista, estabelecer um mecanismo de regulação 
e acompanhamento, de modo que tais vias alternativas não se tornem 
motivos para novas demandas. (CONSULTOR JURÍDICO, 2013).

No discurso de posse como Presidente do STF, o Min. Ricardo 
Lewandowski reconhece a morosidade como um impedimento de 
fruição dos direitos fundamentais do cidadão, aponta a necessidade de 
investimento no uso dos meios eletrônicos para tomadas de decisões, 
desestímulos a ações de índole temerária ou protelatória, prioridade no 
julgamento de recursos com repercussão geral, ampliação de súmulas 
vinculantes, estímulo às formas alternativas de solução de conflitos, assim 
como uso da justiça restaurativa na esfera penal. (BRASIL, 2006b).

A manifestação do Presidente da Associação dos Magistrados do 
Brasil João Ricardo Costa, em nota pública divulgada no site da AMB, ao 
comentar os resultados do Relatório Justiça em Números de 2014, após 
destacar a elevada produtividade dos Magistrados, critica a política de 
gestão de litígio e apresenta a necessidade de criação de um núcleo de 
monitoramento e análise de litígios, com objetivo de identificar as causas 
decorrentes do grande volume desses conflitos e os seus impactos na 
sociedade e no orçamento do sistema judicial. (COSTA, 2014).

Sugere, ainda, o fortalecimento dos agentes de regulação das 
atividades do governo, bancos e concessionárias de serviços públicos, 
participação ativa do CNJ na elaboração de leis desburocratizantes, a 
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valorização da Justiça de 1º grau, dos processos coletivos como medidas 
para melhoramento da situação atual pela qual passa o Judiciário.

Como se observa, a gestão de uma política de tratamento adequado 
de conflitos ultrapassa, e muito, os limites da jurisdição tradicional 
desenvolvida pelo Judiciário em seu ambiente interno.

É indispensável um comprometimento institucional de todos os 
envolvidos na questão, não apenas do Estado, mas das pessoas jurídicas 
em geral, assim como dos indivíduos, que possuem deveres para com a 
sociedade, pela funcionalidade de uma Justiça que atue em defesa dos 
interesses do cidadão e da coletividade.

8 - PARÂMETRO PARA MELHORAMENTO DO JUDICIÁRIO

Em um momento de grande revisão das responsabilidades 
constitucionalmente estabelecidas, com emendas que apontam para 
congelamentos de repasses de verbas aos entes federados, propostas de 
revisão do sistema político, tributário, trabalhista e previdenciário, vê-se 
como apropriado um pensar diferente do compromisso da universalidade 
e integralidade que se cobra do Judiciário.

Em face de um quadro que exige uso de estratégias para o melhor 
investimento das ações do Judiciário em assegurar a universalidade de 
meios de defesa de direitos, a análise comparativa de outro sistema de 
igual envergadura serve para adequação das experiências já consolidadas.

As medidas tomadas pela garantia da saúde a todos é uma 
referência de grande oportunidade de aproveitamento para promoção de 
um acesso universal e integral aos meios de garantia de direitos e defesa 
dos interesses.

A tabela abaixo, que admite novas inclusões, serviu para identificar 
de forma técnica e, portanto, suscetível de melhor estudo sistemático, das 
ações do Judiciário e da Saúde para oferta de seus serviços.

AÇÕES DA SAÚDE AÇÕES DO JUDICIÁRIO

Universalização e Integralidade Universalização e 
Integralidade
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Consciência de Sociedade 
Solidária – uso de recurso que 
evitem a busca ou redução do 
consumo da saúde 

Consciência de Sociedade 
Solidária – uso de recurso que 
evitem a busca ou redução do 
consumo da judiciário.

Atuação esclarecedora – 
Sensibilização da importância dos 
cuidados pessoais com a saúde.

Atuação esclarecedora – 
Empoderamento para diálogo, 
resolução direta dos conflitos.

Identificação do ambiente 
adequado para o atendimento 
– unidades de atendimento de 
baixa, média e alta complexidade 

Identificação do ambiente 
adequado para o atendimento 
– Conciliação, mediação e 
julgamento 

Atuação Preventiva – 
investimentos em fatores que 
promovem endemias identificadas

Atuação preventiva – regulação 
que corrijam deficiências que 
estimulam a judicialização

Interinstitucionalidade – união 
com entes públicos e privados que 
possam auxiliar na melhor atenção 
à saúde

Interinstitucionalidade – união 
com entes públicos e privados 
que possam auxiliar na melhor 
atenção à defesa de direitos

Subsidiariedade – Saúde 
Suplementar 

Subsidiariedade – Estruturas de 
solução de conflito Oficias não 
Judiciais ou Estatais

Atenção em larga escala – 
mutirões 

Atenção em larga escala – 
mutirões

Uniformização de tratamento – 
protocolos e parâmetros baseado 
na evidência de resultados 
positivos.

Uniformização de tratamento – 
jurisprudências e precedentes.

Mais ambientes de atendimento 
básico, maior prevenção, 
reserva da internação para casos 
indispensáveis.

Mais ambientes que favoreça 
o diálogo e resolução direta de 
conflitos e menos Fóruns.

Telemedicina Vídeo conferência

A ideia de sociedade solidária decorre da compreensão de que, 
diante de recursos insuficiente para satisfação dos desejos de todos, 
devemos reconhecer o limite dos direitos individuais para permitir o 
compartilhamento dos bens existentes para todos os presentes e, até 
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mesmo, para as gerações futuras.
A atuação esclarecedora é um compromisso do Estado que, após 

reconhecer não ser capaz de suprir as pessoas com as ofertas prometidas, 
deve convocar a sociedade e os cidadãos a conscientizarem-se de sua 
capacidade de auxiliar no melhor viver.

Ponto de partida para formação de um cidadão que cuida da saúde 
é a formação fundamental, cuja orientação sobre hábitos saudáveis é 
ensinada continuadamente nas escolas. Agora, com a nova Base Nacional 
Comum Curricular, ideias como sociedade solidária, estímulos ao uso da 
linguagem para o entendimento mútuo, preocupação com a conduta ética 
no uso das tecnologias digitais de comunicação, a argumentação baseada 
em fatos, dados e informações confiáveis para formulação, negociação 
e defesa ideias; o exercício da empatia, do diálogo, da resolução de 
conflitos e da cooperação, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, com 
acolhimento e valorização das diversidades (BRASIL. 2017) 

O reconhecimento de que para cada problema deve haver um 
ambiente adequado para que se possa tratar a demanda é a resposta 
responsável do Estado ao permitir que o atendimento tenham continuidade.

  Atuar preventivamente é não permitir que os problemas venham 
a ocorrer, ou que ocorram em menor grau de necessidade de intervenção.

A Interinstitucionalidade e Subsidiariedade é o reconhecimento de 
que não há condições, para tão grande missão, que apenas as estruturas 
próprias desses prestadores de serviço seriam suficientes para atender o 
universo de pessoas que necessitam deles.

Em face de uma multiplicidade de ambientes de atendimento, 
necessário que parâmetros sejam fixados, até para que se defina a melhor 
forma de prestação e racionalização dos trabalhos.

Atendimentos coletivos e uso dos recursos tecnológicos para maior 
abrangência das ações e maior atingimento populacional é estratégia que 
facilita o cumprimento das obrigações da Saúde e do Judiciário para com 
a sociedade.

Partindo desse parâmetro, podemos pensar em uma estrutura 
técnica que nos recomende o investimento acertado para o resultado 
melhor no trabalho de oferta de garantia aos direitos dos indivíduos e da 
sociedade.

8.1 Qualidade no Judiciário - Sistema 3E

As referência dos livros sobre gestão pública e empresarial, cujas 
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narrativas relatam experiências bem sucedidas, chamam a atenção ao fato 
de que as obras que tratam do tema gostam de apresentar fórmulas que 
servem de paradigma para foco de ação, alegam que esses parâmetros 
ajudam a delinear o direcionamento que leva ao sucesso. 

Diante das principais críticas que se apontam para o Judiciário 
(morosidade; decisão que não resolve; ou reconhecimento de direito que 
não se recebe efetivamente), o sistema 3E de gestão seria, por um exame 
particular, o instrumento de orientação para uma prestação de serviço de 
solução de conflitos de interesse com perspectiva a partir dos interesses 
dos jurisdicionados, dos usuários dos sistemas de Justiça, em todas as suas 
nuances.

Mancuso (2011, p. 9) ao apresentar as características do que seria 
uma prestação de jurisdicionalidade de qualidade indica que ela deve 
ser “[...] justa, jurídica, econômica, tempestiva, razoavelmente previsível 
e idônea a assegurar a efetiva fruição do bem da vida, valor ou direito 
reconhecidos nos julgados”.

Como dito antes, para o combate da morosidade, a Eficiência no 
procedimento; contra as decisões que não se configuram na providência 
resolúvel, a Eficácia da resposta; por fim, para satisfação do direito 
reconhecido, a Efetividade na entrega do direito. Esses são os parâmetros 
de uma Justiça qualificada.

8.1.1 Eficiência 

O Conselho Superior do Instituto Innovare ao definir os critérios 
de sua avaliação, como celeridade, qualidade, criatividade, praticidade, 
exportabilidade e satisfação do usuário, fixou para prova de eficiências:

a. conjugação de rapidez, qualidade e 
efetividade na solução dos conflitos;
b. otimização de recursos internos dos tribunais;
c. publicização das decisões tomadas;
d. aumento da produção: crescimento do número 
de processos julgados / analisados / ajuizados por 
juiz / juizado / tribunal / MP / Defensoria Pública 
e advogados;
e. redução de custos para análise: tempo 
utilizado. (INSTITUTO INOVARE, 2016).

Individualmente considerado, tomando por base o projeto de 
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Lei Complementar nº 248, que disciplina a perda do cargo público por 
insuficiências de desempenho do servidor público no exercício de suas 
funções, pode ser considerado eficiente quem tiver boa ou excelente 
avaliação nos seguintes critérios:

I - qualidade de trabalho; 
II - produtividade no trabalho; 
III - iniciativa; 
IV - presteza; 
V - aproveitamento em programas de capacitação; 
VI - assiduidade; 
VII - pontualidade; 
VIII - administração do tempo;
 IX - uso adequado dos equipamentos de serviço. 
(BRASIL, 2016i).

Silva (2013, p. 327) tratando dos argumentos indicadores de 
parâmetros para a avaliação dos processos de pacificação declara:

No que tange aos argumentos de produção, 
considera-se o meio que produz determinado 
resultado com menor dispêndio de recursos, 
incorporando preocupações relacionadas ao custo ou 
à duração do processo, apontados para o objetivo de 
uma estruturação eficientista, tornando a prestação 
jurisdicional mais rápida e mais barata.

 
A preocupação com a eficiência foi revelada pelo Ministro Joaquim 

Barbosa, na Audiência pública antes citada, onde afirmou:

A eficiência do primeiro grau não é um desejo, não 
é um sonho, é uma obrigação que advém de um dos 
princípios constitucionais da administração pública. 
Não há direito à ineficiência. (BRASIL, 2014).

Alcantara (2009), em obra dedicada ao estudo da eficiência e eficácia 
da Administração pública, associa o trabalho eficiente ao uso dos meios 
necessários para chegar-se ao melhor resultado.

Em mesmo texto, agora citando Moraes (apud ALCANTARA, 
2009), lembra que o “[...] princípio da eficiência está vinculado à prestação 
de serviços sociais essenciais à população, visando à adoção de todos os 
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meios legais e morais possíveis para a satisfação do bem comum”. 
Em geral, as estratégias são voltadas para redução de tempo de 

julgamento, com aperfeiçoamento de estruturas técnicas e informatizadas 
e solução de demandas de massa por julgamento unificado, nem sempre 
alcança o resultado esperado como a garantia da satisfação de direito 
reconhecido, culminando com a pacificação social, 

Cada movimento de abertura de acesso à Justiça, se oportunizado 
apenas o método tradicional de resolução de conflitos, mantendo o 
julgamento como ponte estreita para declaração do direito e resolução do 
conflito, ainda restará afunilada a solução das demandas, mantendo-se a 
continuidade do descompasso entre volume de casos novos e capacidade 
de respostas.

Com relação aos mecanismos de aceleração das demandas, Mancuso 
(2011, p. 26) revela preocupação com “[...] o tratamento massificado dos 
recursos repetitivos, compactação nos procedimentos e óbice e barreiras 
de acesso aos Tribunais Superiores [...]”, pois receia que tais iniciativas 
prejudiquem a apuração da verdade ou aplicação de justo provimento.

Apesar dessa constatação, o grande entrave encontrado ainda 
é o aumento progressivo do volume de demandas além do surgimento 
de questões provenientes das novas relações familiares, construções de 
sociedades empresarias, inovações tecnológicas, que não admitem um 
estudo apropriado para seu tratamento em um serviço que ganhou o 
formato de produção de massa, fenômeno que ultrapassa a capacidade de 
julgamento nas estruturas atuais, apontando para necessidade do uso de 
outros mecanismos mais eficientes para prevenção e solução de conflitos.

Theodoro Júnior, Nunes, Bahia e Pedron (2015, p. 213-214) 
registram, ao tratar da integração da solução de conflitos, com o uso 
solução jurisdicional tradicional e meios alternativos, que:

“A mescla dessas técnicas se faz momentaneamente 
necessária pela atávica característica do cidadão 
brasileiro de promover uma delegação de resolução 
de conflitos ao judiciário”. 

De outro lado, a recomendação do uso de vias alternativas de solução, 
ainda que ocupe as mesmas estruturas do Judiciário, já apontam para um 
início de melhora na entrega de uma resposta às questões trazidas, mas 
não parece bastante, em especial quando se adota o processo eletrônico, 
reduzindo as atividades manuais dos servidores que podem vir a atuar na 
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resolução dos conflitos qualificadamente.
Retorna-se, portanto, à afirmação que, para a solução de conflitos 

de interesses devem ser estimuladas a formação de parcerias, para que 
o serviço seja estendido para além dos estabelecimentos próprios do 
Poder Judiciário, reservando aos Magistrados apenas demandas que não 
encontram outra forma de solução. 

Alcantara (2009), em trabalho que desenvolve um comparativo dos 
princípios da eficiência e eficácia da administração pública no Brasil e 
Espanha, esclarece que: 

Considera que o princípio da eficiência está relacionado 
aos meios empregados. Os agentes públicos têm 
o dever de selecionar e utilizar criteriosamente os 
melhores meios a serem empregados no cumprimento 
das atividades necessárias à boa administração. 
Frisa que na eficiência predomina o controle dos 
meios e não dos fins alcançados. (CEREIJIDO apud 
ALCANTARA, 2009).

 
Em seguida, agora relembrando Aragão (apud ALCANTARA, 

2009), aponta: 

A eficiência não visa mitigar o princípio da legalidade, 
mas estabelecer uma nova lógica para esta, priorizando 
também resultados práticos alcançados, não se 
restringindo apenas a aspectos formais e abstratos.

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 95 de 15.12.2016, 
que estabeleceu novo regime fiscal, com limitação das despesas primárias 
de cada exercício financeiro, ficou ainda mais urgente a racionalização 
de recursos e melhoramento de resultados dos processos de trabalho, 
indicando para o Judiciário um investimento no campo das soluções 
alternativas de conflitos. 

De uma forma mais simples, pode-se dizer que a Eficiência, no 
serviço de solução de conflitos vem a materializar-se na oportunidade de 
dá aos mais variados tipos de demandas o ambiente adequado para seu 
tratamento, assegurando uma resposta em tempo razoável, que seja eficaz e 
efetivamente cumprida. 

Dentro desse espectro, o investimento nos mecanismos virtuais, 
plataformas disponíveis em tempo integral que assegura um diálogo 
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assíncrono, permitindo tomada de decisões com maior tempo de reflexão 
e consulta, torna esse veículo um instrumento perfeito para os dias atuais.

8.1.2 Eficácia

Trabalhando o tema do direito público subjetivo e o acesso à Justiça, 
Simões (2013, p. 231), após expor sua noção sobre eficácia no argumento de 
produção antes citado, traz como parâmetro do argumento de qualidade 
a seguinte ponderação:

O conceito de eficácia tem origem na disciplina de 
administração pública e privada, definida como o 
grau de adequação efetiva do funcionamento dos 
procedimentos administrativos e dos equipamentos 
implantados, com relação à demanda social exigida 
(Sandroni, 1996). No âmbito jurídico, define-se pelas 
condições em que uma norma é seguida e aplicada 
(Silva, 1982, p.56), em duas espécies: a eficácia 
jurídica ou formal, quanto à qualidade da norma 
produzir efeitos jurídicos, em maior ou menor grau 
(aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade), 
como possibilidade de sua aplicação; e a eficácia 
social ou efetividade, quanto à conduta social de 
acordo com a norma.

Relembro uma fala de Fabio Porchat, ator de stand-up, inicia uma 
de suas apresentações explicando como era o estilo do show com dois 
exemplos:

O primeiro caso retornava a época da corrida espacial travada entre 
os Estados Unidos e a União Soviética, falava do grande investimento 
dos americanos em desenvolver uma caneta que escrevia no espaço, 
com gravidade zero. Mas ao tentarem demonstrar sua superioridade, 
descobriram que, sem maiores investimentos, os russos simplesmente 
usavam lápis, que alcançava o mesmo resultado. Depois falou do 
grande investimento de uma indústria em desenvolver um equipamento 
que, detectando falha na embalagem de pasta de dentes, suspendia o 
processo de empacotamento até a correção do erro, para depois reiniciar. 
Inconformados com tanta paralisação, os funcionários fizeram uma cota, 
compraram um ventilador com potência suficiente para remover da linha 
de produção as embalagens vazias, sem parada do serviço.
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Esses exemplos, que traduzem um cotidiano popular, podem 
parecer prosaicos, mas são bastante simples e didáticos para se entender 
qual é a eficácia que querem aqueles que buscam a solução de seus conflitos 
de interesses.

Falcão (2007) em trabalho intitulado O futuro é plural: administração 
de justiça no Brasil adverte:

Infelizmente, a administração de justiça no Brasil 
satisfaz-se em ser o que não é... Desprezando a eficácia 
da sentença, que é fundamental, pela compulsão 
da legalidade formal, que é importante, o Poder 
Judiciário vai perdendo a legitimidade institucional 
que é decisiva.

No capítulo destinado a efetividade jurisdicional pela conciliação, 
Silva (2013, p. 327), após expor sua noção sobre efetividade no argumento 
de produção, observa:

Os argumentos de qualidade investigam os benefícios 
gerados por um meio diante de situações concretas, 
considerando os resultados alcançados. Trata-se, por 
conseguinte, da investigação do que é possível obter 
com um meio pelo que ele produz como resposta, 
partindo da verificação da satisfação das partes ou do 
Estado.

Com o intuito de auxiliar melhor na compreensão sobre a 
diferenciação entre Eficácia e Eficiência, Chiavenato (apud PONCIANO, 
2015), reproduzindo, anota:

Eficácia é uma medida normativa do alcance dos 
resultados, enquanto eficiência é uma medida 
normativa da utilização dos recursos nesse processo. 
[...] a eficiência é uma relação entre custos e benefícios. 
Assim, a eficiência está voltada para a melhor maneira 
pela qual as coisas devem ser feitas ou executadas 
(métodos), a fim de que os recursos sejam aplicados 
da forma mais racional possível [...]. À medida que o 
administrador se preocupa em fazer corretamente as 
coisas, ele está se voltando para a eficiência (melhor 
utilização dos recursos disponíveis). Porém, quando 
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ele utiliza estes instrumentos fornecidos por aqueles 
que executam para avaliar o alcance dos resultados, 
isto é, para verificar se as coisas bem feitas são as 
que realmente deveriam ser feitas, então ele está se 
voltando para a eficácia (alcance dos objetivos através 
dos recursos disponíveis).

Em uma das oportunidades que tive de fazer uma apresentação a 
estudantes de direito levei-os a refletir sobre o motivo da opção por esse 
curso, apresentando a minha provocação.

Em filmes que assistia sempre olhava o advogado como um sujeito 
inteligente, capaz de fazer argumentações consistentes e loquaz, com o 
condão de converter situações desfavoráveis para vitórias.

Assim, quando se defronta com uma demanda, profissionais passam 
a elaborar, mentalmente em primeiro momento, as diversas possibilidades 
de resolução da questão, utilizando toda sua capacidade de defesa de seu 
constituinte, de modo a restituir-lhe o direito violado.

Contudo, no presente caso a eficácia não é precisamente o que se diz 
na lei como resposta à violação do direito, mas a busca do que realmente 
atende ao anseio de quem reclama uma recomposição de suas perdas.

Eficaz é a solução que pode ser construída de forma criativa, dada 
as circunstâncias e peculiaridade do caso e o interesse dos envolvidos, às 
vezes ultrapassando as linhas limítrofes da burocracia processual, mas que 
conduza a resposta satisfatória.

8.1.3 Efetividade

No exame processual, o estudo da efetividade é concentrado no uso 
de ferramentas que assegurem o recebimento direito reconhecido em uma 
decisão. O foco são providências como liminares acautelatórias, tutelas 
antecipadas, constrição de patrimônio, multas e outros instrumentos de 
coerção ao cumprimento de um dever legítimo, seria uma efetividade 
formal.

Para esse estudo o foco é outro. A preocupação é com a aplicação 
de uma solução que possa ser atendida, um compromisso que se encontre 
no âmbito da capacidade de quem se obriga, na medida de satisfazer o 
direito de quem pede, sem impor ônus excessivo e instransponíveis, que 
terminam por não permitir o adimplemento da obrigação. Trata-se uma 
efetividade material. Silva (2013, p. 325-326) aponta como “[...] efetividade 
da prestação jurisdicional a pacificação de conflitos com Justiça”.
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Retornando a Ponciano (2015), após observações sobre a necessidade 
fazer certo a coisa certa, como a materialização da eficiência em consonância 
com a eficácia, onde resultado se encontra com os meios adequados de 
prestação do serviço, conclui:

Dessa forma, quando o Judiciário for eficiente e eficaz 
será alcançada a ‘efetividade’, que é um conceito 
complexo e se relaciona, principalmente, com a 
avaliação acerca de como, de maneira adequada, uma 
organização cumpre sua missão, alcança seus objetivos 
previamente estabelecidos e se adapta a novas e 
constantes mudanças no ambiente (Hannan, M.T. & 
Freeman, J., 1977). Aplicando o conceito de efetividade 
à gestão do Poder Judiciário e, especialmente, ao 
combate à morosidade, será atingida a efetividade da 
prestação jurisdicional na medida em que o Judiciário 
cumprir de fato sua missão, atingir seus objetivos e 
se adaptar às mudanças ocorridas na sociedade e no 
ambiente organizacional.

De todas as inquietações com a qualidade dos serviços de garantia 
de direitos, a efetividade é a que mais vem impondo atenção de seus 
executores.

As contratações se apresentam cada vez mais complexas e 
abrangentes, dada a necessidade de se oferecer, em um universo cada 
vez maior de interessados, o acesso aos bens de consumo, a saída para 
os conflitos passou a exigir um compromisso extraordinário, como 
apresentar-se uma resposta que, a um só tempo, constitua-se solução para 
o dilema enfrentado e sirva de modelo para os demais embates de mesmo 
conteúdo.

Diante de uma renomada morosidade, existência de entraves 
processuais que prorrogam, indefinidamente, o recebimento de um direito, 
o primeiro grande ganho que se apresenta na solução consensual é a 
imediatez de sua validade. Como resultado, observa-se a livre e consciente 
manifestação das partes, pois a solução democrática não deve ser objeto de 
reforma, podendo ser implementada de imediato, ou depender apenas de 
confirmação judicial.

Não é apenas o argumento temporal, ou mesmo a redução de 
eventual direito, mas o encontro de uma saída que compatibilize interesses 
e obrigações daqueles que se encontram envolvidos em um dilema é que 
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torna a solução conciliada em uma resposta eficaz, com maior grau de 
concretização, ou seja, qualificada e efetiva.

Almeida (2008, p. 10), destacando o sucesso da prática da mediação 
no exterior, aponta para um resultado positivo próximo de 80% das sessões 
realizadas, e acrescenta:

Este percentual fica ainda mais significativo quando a 
efetividade e exequibilidade desses acordos são tema 
de interesse, uma vez que são produzidos a partir 
das ideias, sugestões e deliberações das próprias 
partes, cuja autoria cria com eles compromisso e 
responsabilidade.

O mesmo entendimento é apresentado por Ferraz, em obra 
organizada por Cunha (2010), ao acentuar os benefícios da solução 
conciliatória, como a desformalização, obtenção de resultados rápidos 
e baratos, solução mais satisfatória, ampliação do objeto da discussão, 
atingindo as verdadeiras causas da controvérsia, complementando a sua 
percepção por pesquisa realizada nos EUA, afirma:

Os sujeitos que resolvem seus conflitos de forma 
amigável têm um grau de satisfação maior do 
que aqueles que têm seu litígio solucionado por 
uma sentença judicial e a probabilidade de se ter 
o recebimento efetivo do bem é maior no primeiro 
caso, pois o devedor participa da elaboração dos 
termos do pagamento. Ainda, como observa Deborah 
Rodhe, a participação dos envolvidos na solução do 
conflito também traz ganhos à qualidade da resposta 
encontrada. (CUNHA, 2010, p. 217, grifo nosso).

9 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA O TRATAMENTO ADEQUADO 
DOS CONFLITOS 

O reconhecimento das mazelas vividas pelo Judiciário - morosidade 
dos processos judiciais, dificuldade na solução eficaz e inefetividade do 
provimento - como prejuízo ao desenvolvimento nacional, foi registrada 
no I Pacto Republicano, ja citado.

Ficaram estabelecidas, ali, metas como a implementação das 
reformas constitucionais advindas da Emenda Constitucional nº 45, a 
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instalação de órgão de gestão para o Judiciário, reformas do sistema 
recursal e dos procedimentos, aumento do quadro da Defensoria Pública, 
valorização dos Juizados Especiais e serviços itinerantes, para atenção a 
populações tradicionalmente esquecidas e sem informações quanto às leis, 
dentre outras. (BRASIL, 2004a).

Um novo encontro entre os Chefes dos Poderes da Nação, ocorrido 
em 13/04/2009, trouxe o II Pacto Republicano, agora com o objetivo 
de assegurar um sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo, com o 
compromisso de “[...] fortalecer a mediação e a conciliação, estimulando 
a solução de conflitos por meios autocompositivos voltados a maior 
pacificação social e menor judicialização”. (BRASIL, 2009).

Apesar do compromisso firmado, até recetemente, pouco se 
evoluiu nas aprovações de textos legislativos que viessem prestigiar os 
procedimentos autocompositvo como forma de solução de controvérsias. 

Todavia, coube ao CNJ, por intermédio da Resolução 125/2010, com 
a implantação da Política Nacional de tratamento adequado de conflitos, 
dar orientações que vêm servindo de base para o funcionamento dos 
Centros de Conciliação, como são popularmente conhecidos os CEJUSCs. 
(BRASIL, 2010).

A valorização da conciliação e mediação apresentada pelo novo 
CPC (Lei 13.105/2015) e na Lei de Mediação (Lei 13.140/2015), que não 
enfrentou de forma veemente à antecedência do uso dos meios proprícios 
de solução de conflitos como requisito à judiciliação, como previsto em 
outro país e no Brasil imperial, terminaram por criar uma figura ainda 
não muito bem digerida no mundo jurídico, a obrigatoriedade da 
conciliação/mediação pós apresentação do pedido judicial, mas anterior 
ao desenvolvimento do contraditório. (BRASIL, 2015c; 2015e).

No mais, se reconhece que reformas tenham buscado racionalizar 
o uso dos recursos judiciais, valorizar decisões de efeito geral e 
coletivizar demandas de interesse comum. Investimentos tecnológicos e 
levantamentos estatísticos também são ferramentas de melhor identificação 
das deficiências e norteadores das prioridades no investimento para 
qualificação do Judiciário.

Contudo, é necessária a aprovação de medidas de estímulo à solução 
alternativa das demandas por entidades não necessáriamente estatais, 
com a superação de validade da arbitragem para questões de relação 
de consumo (ANDRIGHI, 2006) e de demandas realcionadas a vículos 
trabalhistas de altos salários, além do uso da conciliação e mediação nas 
questões de interesse da Administração pública.
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Também falta ao Estado reconhecer suas deficiências e buscar 
solucioná-las sem permitir a litigiosidade ou, no caso das questões 
processuais, não utilizar medidas procrastinatórias para reconhecimento 
de direito legítimo. 

É indispensável, portanto, a valorização dos órgãos de 
acompanhamento e fiscalização de serviços de interesse coletivo, 
suprimindo a ideia de que a solução venha em provimentos de varejo.

Em trabalho desenvolvido pela Associação dos Magistrados do 
Brasil (2016), intitulado o uso da Justiça e o litígio no Brasil é apontado o 
elevado número de escolas de direito, culminando com a maior proporção 
de advogados por magistrados em pesquisa promovida pelo CNJ em 
2011,com 42 países.

Segundo o site Consultor Jurídico (2015) O Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil levou ao conhecimento do Conselho 
Nacional de Justiça que o Brasil já conta com 1.280 Faculdades de Direito, 
com quase 800 mil advogados inscritos na entidade e cerca de 3 milhões 
não aprovados no Exame de Ordem, sendo que o restante do mundo 
possui em torno de 1.100 cursos de direito

Esse público merece um investimento apropriado para aquisição da 
cultura do uso dos meios alternativos de solução de conflitos, devendo 
ser incluídas disciplinas de conciliação, mediação e arbitragem, de forma 
permanente e obrigatória, nos cursos de Direito, antecedentes às matérias 
processuais, para que o futuro profissional contemple essas técnicas de 
forma habitual, antes de buscar a solução forense.

O comprometimento das Instituições de Ensino Superior para 
instalação de ambientes de acolhimento e orientação de direitos ao 
Cidadão, com preferência a aplicação das medidas alternativas de 
solução de conflitos, leva a fixação da cultura de pacificação, abrindo 
uma nova oportunidade profissional a seus alunos. Merece, portanto, seu 
reconhecimento como lugar formal de solução de conflitos.

O atlas de acesso à Justiça do Ministério da Justiça permite 
identificação de pontos de acesso a entidades vinculadas ao Poder Público, 
o que ainda é insuficiente em face de um universo de pessoas que não 
conseguem defender seus direitos. (BRASIL, 2016g).

Deve-se compreender que o termo acesso à Justiça possui um sentido 
mais amplo. Em verdade, acesso aos meios de resolução de conflitos e 
de defesa direitos, não se insere exclusivamente na esfera judicial ou de 
órgãos vinculados ao Executivo, podendo ser estendido às instituições de 
ensino que já desenvolvem excelente trabalho com seus escritórios-escola, 
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e podem contribuir ainda mais com a sociedade.
É reconhecida que uma das formas de melhor enfrentar a questão 

do aumento de litigiosidade é passar a valorizar, ainda nos cursos de 
formação de bacharéis, a priorização com o uso de medidas alternativas 
para solução de conflitos, não apenas didática, mas, na prática, com a 
criação de Centros de Conciliação e Mediação, podendo envolver-se nessas 
ações cursos outros além do Direito.

Nesse sentido, está a merecer um melhor debate as críticas 
apresentadas pela abertura de cursos fora dos grandes centros, que visam a 
ampliar o acesso aos ambientes de resolução de conflitos, sob o argumento 
da ausência de perspectiva ou progresso profissional e até mesmo do 
afastamento das discussões mais palpitantes. 

Assim, a Política de tratamento adequado do conflito aponta para 
determinar a necessidade de encaminhamento das demandas para os 
ambientes, como se pode notar da Recomendação do CNJ nº 50, de 08 de 
maio de 2014, que sugere a adoção de oficinas de parentalidade como política 
de resolução e prevenção de conflitos familiares; que sejam estimuladas 
a participação em mediação das pessoas  em disputas que indiquem a 
necessidade de preservação ou recomposição de vínculo interpessoal ou 
social, além das relações familiares, mas que envolvam afetividade, dentre 
outras medidas de avaliação e investimento na conciliação.

Nessa perspectiva merece destaque a decisão exarada nos Agravo 
de Instrumento nº 70068268309, do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul, que ratificou a decisão de primeiro grau para redistribuição de 
ação proposta junto a Vara Cível para remessa ao Juizado Especial. (RIO 
GRANDE DO SUL, 2016).

Tal decisão, que enfrentou a temática do acesso à justiça, além 
de contemplar a preservação do juízo competente para conhecimento 
da causa, não permitiu que se manipulasse a escolha sobre quem deve 
conhecer da questão.

Por outra vertente, vale anotar, que a criação dos Juizados Especiais 
teve como propósito facilitar o acesso à Justiça, mas tornar, também, esse 
serviço menos oneroso ao Estado, promovendo uma solução célere e 
econômica aos cofres públicos.

A remessa a uma Unidade Judicial comum, além de comprometer 
maior gasto para solução do problema, ocupa tempo de solução de 
processo que, legitimamente, só poderia ser resolvido naquele juízo. Uma 
medida com a perspectiva de dinamizar o rito processual é encontrada 
no projeto de Lei 5195/2013 (BRASIL, 2013a) em trâmite na Câmara dos 
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Deputados, que apresenta reformas ao Código de Defesa do Consumidor 
que, ao acrescentar um parágrafo único ao art. 16, da Lei 9.099/95, sugere 
que sendo a reclamação instruída “[...] com termo de audiência realizada 
em órgão público de proteção e defesa do consumidor que ateste ausência 
de conciliação entre as partes, a Secretaria do Juizado designará, desde 
logo, audiência de instrução e julgamento”. (BRASIL, 1995).

O Investimento nos serviços municipais de assistência jurídica, o 
fortalecimento das defensorias públicas, o incentivo à criação de centros 
de conciliação e mediação comunitária são propostas de melhoramento da 
política pública de acesso ao serviço de solução de conflitos e garantia de 
direitos que não devem ser afastadas.

Seguem algumas sugestões de investimentos nos diversos 
segmentos dos Poderes públicos e na sociedade, objetivando, com o debate 
aqui estimulado, a melhoria nessas questões.

9.1 No Executivo

Observando os compromissos assumidos no momento da celebração 
do I e do II Pacto Republicano, o Executivo deve agir de forma mais incisiva 
na contenção de demandas, ou melhor, como bloqueio de surgimento de 
novos conflitos, seja pela qualidade dos serviços oferecem, diretamente ou 
por terceiros, seja quando atua na fiscalização dos serviços destinados ao 
público, por intermédio de suas agências reguladoras.

O cumprimento de metas e obrigações, ofertas de qualidade, 
garantia de concorrência são algumas das providências de intervenção 
saudável do Estado na economia. Aplicação de sanções, restrições de 
atuação e, até mesmo, perda de concessão, são instrumentos de controle da 
Administração que devem ser asseguradas ao Executivo, para fazer valer a 
prevalência do atendimento ao cidadão.

O fortalecimento das entidades com esses fins, como as agências 
reguladoras e outros órgãos de controle da economia é essencial para o 
melhor serviço à sociedade e redução de litigiosidade. 

Outra medida salutar é a renúncia a obstáculos que retardam 
reconhecimento de direitos incontestes, como se vê nas demandas 
previdenciárias, cuja falta de investimento adequado para solução interna 
das demandas, acaba deslocando os conflitos para o judiciário. 

Não foi outra a conclusão a que chegou a pesquisa promovida pela 
Associação dos Magistrados do Brasil (AMB) (2016) que identificou o 
setor público com principal demandante, transferindo para o Judiciário 
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questões que teriam soluções em ambiente interno das entidades.
Também compete ao Executivo, como mencionado anteriormente, 

na sua função de definidor dos conteúdos dos cursos de formação 
profissional, e mesmo no ensino médio e fundamental, implantar 
disciplinas que introduzam a cultura da pacificação social por meio 
das soluções autocompositivas, estimulando o cidadão a reconhecer 
sua capacidade de ser sujeito ativo da solução dos conflitos cujo maior 
interessado é ele próprio;

É apontado o elevado número de escolas de direito, culminando 
com a maior proporção de advogados por magistrados em pesquisa 
promovida pelo CNJ em 2011,com 42 países, sendo que muito pouco se 
tem estimulado nesses ambientes a prática de resolução consensual ou 
alternativa dos conflitos, mas muito se excercita a prática forense.

Merece registro a atuação do Ministério da Justiça tanto na 
elaboração de políticas de articulação interinstitucional e multidisciplinar 
para o desenvolvimento, consolidadação e difusão dos meios adequados 
de solução de conflitos, por intermédio das Estratégias Nacionais de Não 
Judicialização – ENAJUD; bem como pelo desenvolvimento de plataforma 
digital que viabiliza o diálogo entre consumidores e empresas – consumidor.
gov, lançada em 27.06.2014, que registra 505.343 reclamações finalizada, 
um total de 411.284 usuários cadastrados e 354 empresas disponíveis para 
atendimento aos clientes na plataforma (2016h). 

9.2 No Legislativo

A assunção das obrigações  assumidas nos I e II Pacto Republicanos 
trouxe para o Legislativo o dever prioritário de tramitação das proposições 
que reflitam  na melhoria do:

I – Acesso universal à Justiça, especialmente dos mais 
necessitados;
II – Aprimoramento da prestação jurisdicional, 
mormente pela efetividade do princípio constitucional 
da razoável duração do processo e pela prevenção de 
conflitos;
III – Aperfeiçoamento e fortalecimento das instituições 
de Estado para uma maior efetividade do sistema 
penal no combate à violência e criminalidade, por 
meio de políticas de segurança pública combinadas 
com ações sociais e proteção à dignidade da pessoa 
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humana. (BRASIL, 2009).

Contudo, a relevância do papel do Legislativo não se deve ser 
resumida apenas à confecção de Leis que regulem melhor dinâmica 
processual ou maior garantia de direitos.

O Legislativo, como representante primeiro dos anseios da 
sociedade, deve estimular o debate sobre o melhoramento das diversas 
demandas que vem se travando no universo forense.

Revisão das questões de família, desde o seu conceito e dos direitos 
decorrentes das novas relações familiares; garantia de direitos sociais, 
como decorrentes da relação de trabalho e consumo; problemas eleitorais 
e autonomia do Estado para uso dos meios alternativos de solução de 
conflitos, merecem uma posição melhor definida em face de problemas 
que se avolumam nas Cortes de Justiça.

Discussão de investimentos adequados e controle dos gastos com 
a educação, saúde e segurança, refletem no bem estar da população e 
redução de conflitos.

Cumpre, ainda, ao Legislativo regular e acompanhar as ações do 
Executivo, em todos os seus níveis, no momento da confecção de termos 
de solução dos conflitos extrajudiciais, mormente por passarem ao largo 
dos olhos do Ministério Público e do Judiciário, seja diretamente ou por 
intermédio dos seus órgãos de assessoramento, como Tribunais de Contas, 
para ratificação dos benefícios republicanos nessas transações.

Esse é o alerta que fica quando se observa a denúncia do Ministério 
Público Federal sobre o acordo do Governo Federal e a Samarco, Vale e BHP 
Billiton, apontando que a transação seria “injustificável e incompreensível”, 
indicando o negócio como danoso ao País. (SENRA, 2016).

A ideia é que, atuando com maior dinamismo nos temas de 
relevância social, menor será a insegurança que tanto motiva a busca de 
reconhecimento de direitos no Judiciário.

9.3 No Judiciário

A implantação de sistema de gestão administrativa para melhor 
funcionamento das Unidades Jurisdicionais, e compromisso com 
melhor gestão processual, para inibir medidas de retardo – prioridade à 
conciliação, comunicação eletrônica, decisões em audiências, consenso 
para deliberações de andamento do processo, são algumas das inovações 
trazidas para um ambiente que, não muito distante, entendia que a gestão 
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limitava-se ao controle dos prazos processuais.
A coleta de dados realizadas pelo CNJ, com o programa Justiça em 

Números (BRASIL, 2016e), pesquisas sobre o funcionamento do Judiciário, 
como o Índice de Confiança na Justiça, promovido pela Fundação Getúlio 
Vargas (2016), surgem para suprir as faltas observadas pelo relatório 
do Banco Mundial (2004) para que, com o uso dos dados estatísticos, se 
implante técnicas de melhoramento de resultados.

Uma das grandes barreiras que existe para melhor definição das 
políticas do Judiciário é o mandato de dois anos de seus gestores. Se 
já reconhecemos a descontinuidade dos trabalhos no Executivo com 
mandato de quatro anos, que ainda admite a reeleição, no Judiciário o 
problema poderia se agravar ainda mais com o curto tempo de condução 
dos Presidentes dos Tribunais.

A ferramenta de planejamento e gestão estratégica estabelecida pela 
a Resolução CNJ n° 70/2009, hoje atualizada com a edição da Resolução 
CNJ 198/2014, passa surgir definições de desafios a serem enfrentados 
por todo o Judiciário para um período maior que as gestões parciais, 
com criação de metas, aferição e revisão das mesmas, buscando um 
melhoramento das ações para melhor prestação de serviço.

É evidente que essas técnicas não são postas em prática pela 
simples vontade da direção dos tribunais, uma vez que se faz necessário a 
implantação de recursos técnicos e infraestruturas adequadas e preparação 
de pessoal para executar essas operações. Torna-se fundamental, portanto, 
o investimento da formação continuada de Magistrados e Servidores para 
que esses resultados sejam alcançados.

Outro tema relevante é a preocupação com a segurança jurídica, ou 
melhor, pela unicidade de entendimento de temas de grande repercussão 
que motivam vários debates e igual multiplicidade de respostas, fato 
sempre estimulou a litigância como aposta, abarrotando e desacreditando 
o Judiciário. 

A decisão judicial, como guia de conduta que se impõe na sociedade, 
não pode ter várias diretrizes, pelo fato de que esta gera desorientação 
às pessoas. Daí por que a fixação de compreensão única, como efeitos 
estendidos a todos leva a um efeito de contenção e correção muito superior 
às condenações vultosas e de reforma previsível. 

A recomendação da obediência aos precedentes jurisprudenciais 
traz efeito racional aos processos, como observa o ex-ministro do STF 
Pertence (2010, p. 60-61):
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A súmula vinculante foi pensada, para vincular a todos 
e para que, quando desobedecida pelo juiz renitente 
ou a administração recalcitrante, o prejudicado não 
precise percorrer de novo toda a escala do Judiciário 
e, anos depois, talvez chegar ao Supremo para que 
reafirme o que não mais discute.

Providências de caráter normativo, como a Resolução do CNJ nº 
125/2010, evidenciam a preocupação pela melhor atenção e resposta à 
sociedade que tanto cobra providências do Judiciário.

No trabalho de pesquisa patrocinado pela Associação dos 
Magistrados do Brasil – AMB: o uso da Justiça e o litígio no Brasil, são 
apresentadas propostas para um Judiciário mais eficaz como:

a) Criação de Centros de Inteligência e Monitoramento 
de Demandas de Massa, com o objetivo de acompanhar e monitorar o 
ingresso de ações judiciais, sugerindo medidas de prevenção e soluções à 
litigiosidade excessiva;

b) Incentivo ao desenvolvimento de ferramentas tecnológicas 
de análise e tratamento de dados, permitindo um planejamento das ações 
de combate à litigiosidade excessiva;

c) Uso de metódos de solução alternativas de conflitos, como 
a conciliaçaõ, mediação e arbitragem, além do tratamento prioritário das 
demandas de massa e da composição de ações coletivas, fortalecendo os 
laços com o Ministério Público e as Agências Reguladoras;

d) Promover interlocução com a Ordem dos Advogados 
do Brasil, para o estímulo de outros campos de atividade da advocacia, 
como a composição extrajudicial, consultoria, mecanismos de conciliação e 
mediação de conflitos. (ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO BRASIL, 
2016).

É evidente que não se esgoatam as providências nas sugestões 
apreentadas, mesmo porque, retornando ao paralelismo com a saúde, não 
temos condição de prever as contigências sociais que terão prioridades 
de tratamento pelo Judiciário, contudo, o simples fato de já estarmos 
preparados para enfrentar as questões conhecidas,  já deixar o Judiciário na 
posição de legítima instituição da sociedade para resolução dos conflitos 
de interesses.
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9.4 Nas Entidades Privadas

Não são apenas as entidades públicas que vêm percebendo a 
necessidade de mudanças de posturas e respostas à sociedade das questões 
que se colocam como prejudiciais. Para além das simples soluções de 
demandas por arbitragem, que tratam de pendências personalíssimas, 
entidades de classe vêm tomando posições que refletem em garantia de 
direito ao universo não dimensionado de pessoas. 

Decisões de habilitação profissional dos conselhos representativos, 
ou expedição de diretrizes de condutas vêm se tornando cada vez 
mais presente. Desse modo, a instalação das Ouvidorias e centrais de 
atendimento, com autonomia de apuração de denúncias e recomendação 
solução, tem melhorado o relacionamento com a clientela, valorizando as 
empresas por essas atitudes.

Não é mais raro, hoje, a procura por empresas na realização de 
mutirões para solução das demandas judicializadas, cujos resultados são 
expressivos para confirmar que não há mais interesse na manutenção de 
questões na Justiça, em que pese algumas resistências a serem vencidas.

Junqueira (2016), em artigo publicado no site do TJRJ, ao apresentar 
suas reflexões sobre a judicialização, conclui:

Com base nas reflexões aqui expostas, é possível 
afirmar que, realizar acordos num ambiente de 
mediação ou conciliação amigável, bem organizado e 
composto de especialistas capacitados a administrar 
os conflitos, acima de tudo, apaziguando-os de 
forma satisfatórias às partes envolvidas, é uma 
estratégia inteligente das empresas a ser perseguida 
cotidianamente, e que só tende a ser positiva para 
harmonização de interesses e satisfação recíproca, 
reduzindo custos para a empresa e para o Tribunal, 
ademais de satisfazer o ideal de rapidez almejado pelo 
consumidor/usuário para solução de sua demanda.

E continua:

Entretanto, numa sociedade com crescente demanda 
por bens e serviços, em que se prevê que o poder 
aquisitivo das classes menos abastadas sustentará o 
PIB do país nos próximos anos, cabe às empresas em 
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geral, especialmente as de livre atuação no mercado e 
que geram milhares de demandas para o Judiciário, o 
dever de assumir rapidamente suas responsabilidades 
corporativas e atuar de forma contundente e 
profunda nas causas dos problemas originados em 
suas atividades, permitindo que nossos Magistrados 
se dediquem a perseguir sua real e nobre vocação, 
qual seja, o ideal de Justiça, para o bem da sociedade 
em geral. (JUNQUEIRA, 2016).

Diante do volume de demandas, uma experiência que vem 
demonstrando-se como bem sucedida é a disponibilização dos 
recursos eletrônicos de comunicação para tentativa de negociação entre 
consumidores e produtores e fornecedores de bens e serviços.

Apesar da gestão por órgãos públicos, sites de facilitação desse 
diálogo, como o consumidor.gov (BRASIL, 2016h), disponibilizado 
pelo governo federal, ou a plataforma de mediação eletrônica em 
desenvolvimento pelo CNJ e Tribunais de Justiça, ou mesmo pela 
iniciativa do setor privado, como limpa nome do Serasa Experian (2016), 
é indispensável a compreensão dos setores privados da economia em 
integrarem esses sistemas, até mesmo como uma ação da responsabilidade 
social corporativa, na forma preconizada no Livro Verde da Comissão das 
Comunidades Europeias (2001), conceito segundo o qual as empresas 
decidem, numa base voluntária, contribuir para uma sociedade mais justa 
e para um ambiente mais limpo.

Um outro aspecto, agora de economia interna, aponta para uma 
adesão dos setores empresariais, mesmos litigantes habituais, para 
acolhimento da solução consensual do conflitos, especialmente no que 
se refere às ações de reparação de danos morais em relação de consumo, 
grande volume das demandas dos juizados e varas cíveis.

Com o advento da fixação do valor do dano moral como integrante 
da inicial, limitando as pretensões da parte (art. 292, inc. V, do CPC/2015), 
bem como a vinculação dos fundamentos da fixação de valor de reparação 
desse dano a precedentes de semelhante fato (inc. V, §1º do art. 489, 
CPC/2015), associado ao fortalecimento da condenação de honorários 
sucumbenciais recíprocos, passa-se a uma identificação entre o valor 
pedido na inicial e o valor a ser conferido em decisão definitiva, retirando 
justificativa para procrastinação de uma solução cujo custo da defesa 
processual do demandado superaria o valor pago na solução do conflito, 
conforme reportagem da revista Exame, restando muito mais proveitoso 
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um entendimento breve, com mínimos gastos processuais.

9.5 Na Sociedade

Buscando, outra vez, um comparativo entre o ilimitado acesso à 
Justiça com a universalização da saúde, observa-se o que diz Cordeiro 
(apud OCKÉ-REIS, 2012, p. 21, grifo nosso), falando sobre prevenção, ao 
afirmar que:

Existem disposições legais no SUS para que cada 
cidadão evite o risco de adoecer, tenha suas 
necessidades médicas e hospitalares atendidas 
e trate qualquer sofrimento resultante de lesão, 
independentemente de sua renda per capita 
domiciliar e de sua posição no mercado de trabalho.

Vivemos na atualidade um tempo de compreensão da escassez dos 
recursos e necessidade do uso racional dos mesmos, não apenas para o 
compartilhamento do direito de todos os viventes, mas de garantia de 
oportunidade de gozo de direitos para as gerações futuras, esse é um 
movimento de solidariedade comum,

Quando se reflete sobre a imposição do uso do cinto de segurança, 
somos encaminhados ao pensamento da solidariedade coletiva, pois, 
caso um acidente venha a ocorrer, os danos sofridos serão minimizados, 
reduzindo o custo da atenção de recuperação da saúde, que fica disponível 
aos demais.

Pensamento semelhante pode ser desenvolvido quando lembramos 
da conservação dos bens públicos e na preservação do meio ambiente, cujos 
beneficiários indiretos dessas condutas são inúmeros e indeterminados.

Essas são as novas condutas sociais para quem se preocupa 
com a segurança, mobilidade urbana, meio ambiente e outros direitos 
reconhecidos como coletivos, ou seja, temos uma postura de cidadania 
responsável, conhecedores de seus direitos próprios, mas também dos 
limites que permitem aos demais usufruir de iguais benefícios.

É de comemorar a iniciativa do Ministério da Educação na definição 
da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), quando define 
dentre as suas competências gerais, que:

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos 
e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o 
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respeito ao outro, com acolhimento e valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 
saberes, identidades, culturas e potencialidades, 
sem preconceitos de origem, etnia, gênero, idade, 
habilidade/necessidade, convicção religiosa ou de 
qualquer outra natureza, reconhecendo-se como parte 
de uma coletividade com a qual deve se comprometer.

Este é o espírito deve estar presente naqueles que buscam a defesa 
de seus direitos pelos mecanismos do sistema de acesso à Justiça.

Como dito anteriormente, o acesso à Justiça não deve ser confundido 
com o ingresso de uma demanda judicial, pelas vias ordinárias ou nos 
juizados, mas pelo uso do meio eficiente para que se garanta a defesa de 
direito em conflito.

A sobrecarga do Judiciário termina por comprometer a qualidade do 
trabalho, o que leva à excessividade de irresignações, também provocado 
pelo uso incontido de medidas protelatórias à efetividade de direito 
reconhecido.

Diante da evolução cientifica e diversidade de negócios realizados, 
a análise de uma demanda judicial não se limita, há muito, ao exame de 
dispositivos de lei sobre responsabilidades. Requer-se maior dedicação, 
aprofundamento de estudos sobre as particularidades dos casos, de 
todo seu desdobramento em relação aos envolvidos ou terceiros, sendo 
necessário, muitas vezes, de recorrer-se à orientação técnica especializada.

A pessoa socialmente responsável compreende isso não apenas na 
perspectiva de buscar a solução mais célere de suas questões, ou pior, na 
renúncia de seus direitos por descrer em uma resposta apropriada; ela faz 
uso dos meios adequados da solução dos conflitos e reserva ao Judiciário 
aquilo que só a ele cabe resolver.

Tartuce (2015, p. 97) evidencia esse entendimento quando afirma:

Ao  jurisdicionado, porém, incumbe  conscientizar-
se sobre sua condição de protagonista nas relações 
interpessoais. Em vez de se socorre de terceiros 
(integrantes do Estado) para resolver pendências, deve 
considerar, primeiramente, em que medida pode, por 
si mesmo, encaminhar saídas pertinente. A dignidade 
humana inclui o poder de autodeterminação, razão 
pela qual deve o indivíduo conduzir-se com a maior 
autonomia possível na definição de seu próprio destino.
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Trata-se também de um compromisso pela construção de uma sociedade 
fraterna, fundada na harmonia social e comprometida com a solução pacífica das 
controvérsias (Preâmbulo da Constituição Federal)

Em trabalhos desenvolvido para discussão dos efeitos dos meios 
adequados de tratamento dos conflitos e seu impacto na sociedade pós-
moderna, baseada na concepção de Zygmunt Bauman em “sociedade 
individualizada”, Amaral e Maillart reforçam a existência de uma 
necessidade de aprimoramento da convivência humana com o uso dos 
mecanismos autocompositivos de resolução de controvérsias, quando 
concluem:

Assim, torna-se importante a valorização dos 
mecanismos consensuais de resolução de conflitos, 
especialmente a conciliação e a mediação, por 
primarem pela reaproximação das partes a fim 
de amenizar as características negativas dessa 
sociedade que necessita de melhores opções para 
solucionarem suas controvérsias, esquivando-se dos 
meio tradicional que potencializa a individualidade e 
a liquidez da sociedade atual.
Ao mecanismos autocompositivos de solução 
de controvérsias têm por escopo harmonizar as 
relações entre os indivíduos e tornam as resoluções 
de controvérsias mais eficientes ao passo que fisa 
promover um modo de justiça reparadora, quando 
inclui em seus pilares recompensa, equilíbrio, 
satisfação e perdão. O exercício do diálogo 
pode inclinar o indivíduo à união, uma vez que 
reestabelecem a comunicação e, assim preservar as 
relações continuadas e o respeito mútuo.

10 POLÍTICA PÚBLICA DE TRATAMENTO ADEQUADO DOS 
CONFLITOS

O compromisso que o Estado assume em prover o povo de 
suas necessidades e de assegurar a defesa de seus direitos exige que a 
Administração tenha uma estratégia própria para que, de forma mais 
eficiente possível, alcance os resultados esperados.

Porém, como já foi acentuado em outro momento, a desproporção 
entre o compromisso assumido e a capacidade de recepcionar a demanda 
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trouxe a inviabilização de correspondência das expectativas de quem pede 
proteção de seus direitos.

Em um resumo histórico simples, Almeida (apud CUNHA, 2010, p. 
179), esclarece:

É porque o homem não mostrou suficiente habilidade 
no diálogo direto para administrar suas diferenças, 
que a força passou a ser um norteador de negociação. 
É porque a força mostrou suas consequências para a 
convivência, que o homem criou as leis. É porque as 
leis não dão conta de resolver as controvérsias, tanto 
em relação à sua complexidade de composição quanto 
ao tempo desejado para sua resolução, que o homem 
retorna a negociação direta, assistida por terceiros, 
característica dos meios chamados alternativos.

Evidente que não é o Judiciário o único deficitário na prestação de 
uma atividade modelar, diante da esperança social de imediata solução 
de seus problemas, especialmente em tempos tão urgentes como os 
vividos na atualidade. Entretanto, dado o grau de atingimento dessa baixa 
operosidade em tempo oportuno - que se estende desde as demandas de 
pouca monta até as questões de repercussão nacional, a cobrança pelas 
mudanças, aprimoramentos e eficiência do setor é palco de reivindicações 
dos diversos segmentos sociais.

A situação ganhou maior dramaticidade quando passou a ser 
computada como fator importante nas deliberações pelos investimentos, 
na esfera empresarial, ou como renúncia a defesa de direitos, no campo 
particular, pondo em questão a capacidade do Judiciário no cumprimento 
de sua finalidade, fato que motivou estudo encabeçado pelo Banco 
Mundial, para entendimento do entreve no Judiciário brasileiro.

O clamor por uma tomada de providência mobilizou diversas 
instâncias comprometidas com a solução dos litígios a buscarem 
mecanismos não apenas para a tratativa das demandas, como para 
prevenção de conflitos.

Bastante adequada é a observação de Bottini (2010, p. 11), feita na 
abertura de obra coletiva, que trata das transformações vivenciadas no 
Brasil no período de 2003-2010, quando diz:

O funcionamento do Poder Judiciário é uma questão 
de interesse vital para toda a sociedade. A morosidade 
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e as falhas da prestação de Justiça não afetam apenas 
os chamados operadores do direito- advogados, 
juízes, promotores – mas impactam a própria 
organização social. Afinal, o descrédito da máquina 
judiciária significa o desprestígio dos sistemas 
públicos de solução de conflitos. E a desconfiança no 
funcionamento deste sistema gera insegurança social, 
econômica, violência e afeta a própria construção da 
cidadania. 

Em seguida, acrescenta: “O desenvolvimento de um sistema de 
Justiça ágil e acessível tem repercussão na consolidação das relações 
sociais e econômicas, além de contribuir com a redução da pobreza e da 
violência”. (BOTTINI, 2010, p. 12).

Oliveira (2012), ao anotar que a prestação dos serviços públicos 
é assunto de enorme relevância para a sociedade, acentua a expectativa 
de uma cobrança com a melhoria de sua qualidade. Desse modo, a 
inescusável obrigação de reformular-se, de ser o Judiciário um organismo 
gerencialmente mais eficiente, preocupação que faz surgir a política 
pública de tratamento adequado de conflitos. 

Bottini (2010), ao falar sobre a crise no Judiciário, em especial da 
morosidade, registra que o levantamento realizado não indicava déficit 
estrutural, conclui que o problema decorre, primordialmente, do excesso de 
litigiosidade, com um dado agravante, pois não é um sistema democrático, 
já que o volume de demandas concentra-se em uma minoria de litigantes 
habituais.

Destaca, na mesma obra, a preocupação com a necessidade de 
homologação judicial de atos que não são, efetivamente, litígios; assim 
como aponta a cultura que opta a entregar para um terceiro a solução de 
seus litígios, renunciado ao direito cidadão de resolver as suas próprias 
questões.

Em seguida, o texto começa a apresentar as providências 
tomadas para equacionar esses problemas, elencando algumas medidas 
desenvolvidas, revelando a necessidade de tomada de atitude de grande 
envergadura, com a colaboração de todos os Poderes da República e 
envolvimento dos diversos segmentos sociais, constituindo-se em uma 
verdadeira política pública.

Almeida (2008, p. 9), comentando a introdução da mediação na 
virada do milênio, registra não mais ser possível viver um estado de 
modelo padrão, com uma única forma de dirimir dissensões, destaca:
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Resultantes dessas dissensões, o conflito surgia, 
então, quando a uniformidade ou a concordância não 
era alcançada. Os meios para resolvê-lo orientavam-
se pelos mesmos paradigmas, utilizando a força, 
a ordem, o julgamento e o arbítrio dicotômico e 
sentenciador do que estava certo e do que estava 
errado. O mundo global, neste momento, é entendido 
sistematicamente, ressaltando que somo todos co-
autores ativos ou passivos do que resulta da nossa 
convivência. O conflito origina-se hoje, não mais da 
impossibilidade do consenso, e sim da dificuldade 
com a coexistência da dessemelhança.
Este entendimento sistêmico, pautado também 
na legitimidade conferida às diferenças, admite 
a existência de tantas histórias quantos são os 
historiadores e de tantas soluções quantos são os 
autores. É um tempo que impõe a coexistência de 
diferentes culturas, de ideias, bem como de propostas, 
fazendo da negociação a habilidade imprescindível 
para a convivência pacífica.

Grinover (apud LAGRASTA, 2012, p. VIII), comenta a Res. 125 do 
CNJ, destaca 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. A redução do volume de serviços 
do Judiciário é mera consequência desse importante 
resultado social.

Bucci (apud MANCUSO, 2011), destaca que políticas públicas são 
programas de ação do governo para realização de objetivos determinados, 
num espaço de tempo certo.

Dado o diálogo técnico, típico dos envoltos com o mundo jurídico, 
distanciado da conversação corrente, com a preocupação de tornar o tema 
mais compreensível, e o recomendado o uso de ferramenta de comparação 
com a área do Poder Público de ação ampla e que enfrentasse as mesmas 
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dificuldades do Judiciário. 
Guardadas as devidas proporções, foi no exame da gestão da Saúde 

- direito universal assegurado pelo Estado, cuja demanda importou na 
aplicação de gestões administrativas que viabilizasse a melhor qualidade 
dos serviços -, que passou este estudo a esquematizar uma análise da 
Política Nacional de tratamento adequado de conflitos conduzido pelo 
Judiciário maranhense, inclusive para sugestão de ações.

Seguindo alguns conceitos e princípios que servem em busca de 
uma eficiente gestão da Saúde, pode-se, assim, adequar tais diretrizes 
ao Judiciário. O dimensionamento do investimento correspondente à 
demanda levou a gestão da Saúde a utilizar conceitos como: baixa, média 
e alta complexidade, direcionando os seus atendimentos na medida da 
necessidade de seus usuários.

No Judiciário, ressalvadas as questões de alçadas, que conduzem 
ao tratamento do caso para o rito da Lei 9.099/95 os juizados, sumários 
ou ordinários, pela previsão do CPC1973, todos envolvendo a mesma 
estrutura de atendimento em ambiente forense, não há uma indicação 
impositiva para o uso dessas vias alternativas, o que não se vê plenamente 
enfrentado no CPC2015 e na Lei de Mediação.

Relembro o projeto de Lei 5195/2013 que busca o reconhecimento 
da audiência de tentativa de conciliação em órgão público de proteção e 
defesa do consumidor, como etapa processual superada para, em leitura 
inversa, entender que o estímulo à busca da via não judicial se configura 
em real ganho a todos os envolvidos no conflito. (BRASIL, 2013a).

Com a inclusão trazida pela Lei 11.232/05, acrescentado o art. 475-N 
e seu inc. V, o Código de Processo Civil, assim como o art. 57 da Lei 9.099/95, 
no que tange a conciliação extraprocessual, já se abrem as oportunidades 
para que as soluções de conflitos vias extrajudiciais ganhem mais espaço.

O novo Código de Processo Civil, com melhor redação, assegura no 
capítulo destinado ao Cumprimento das Sentenças, a execução do acordo 
extrajudicial, de qualquer natureza, homologado judicialmente.

E a Resolução 125/10 do CNJ prevê no seu art. 9º a homologação 
de acordos pré-processuais, com efeito de título executivo judicial, com 
registro em livro do próprio Centro, sem necessidade de distribuição do 
feito a uma Unidade Judicial específica.

É como se fossem estabelecidos centros apropriados para o 
tratamento dos conflitos, de conformidade com a complexidade, ou melhor, 
com a medida mais adequada a ser adotada para sua resolutividade.

Já na arbitragem, regulada pela Lei 9.307/96, com significativas 
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alterações trazidas pela Lei 13.129/2014, e na mediação entre particulares, 
regulada pela Lei 13.140/2015, onde ocorre uma contratação de um 
serviço de terceiro para solução de conflitos, proposição que encontra 
peculiaridades a subsidiariedade encontrada nos serviços da saúde 
suplementar. 

Outra característica da Saúde que vem sendo implementada na 
política de tratamento adequado de conflitos é a multiplicidade de segmentos 
em ação. Providências Legislativas como as alterações modernizadoras do 
direito; resoluções de proteção ao cidadão consumidor, provenientes das 
entidades fiscalizadoras de serviços, tais como Banco Central, as Agências 
Reguladoras, Órgãos Proteção de Defesa do Consumidor, complementam 
o trabalho preventivo ao surgimento de litígios.

As condutas de solução de litígios judicializados vêm ganhando 
cada vez mais homogeneidade de tratamento, especialmente pela repetição 
de seus conteúdos, tendo os precedentes se fortalecido como referência de 
solução. O mesmo é compartilhado na Saúde, que utiliza de evidências e 
protocolos para determinar o procedimento a ser adotado em face de suas 
demandas.

Uma das prioridades, antes da definição das ações que garantam 
maior eficiência no serviço, é identificar o volume de trabalho, não apenas 
pelo método estatístico, mas pelo real investimento empregado nas 
diversidades processuais para solução dos conflitos.

A melhora na classificação dos tipos de ação é o primeiro passo para 
esse levantamento. Tratar a reintegração de posse de veículos em ações 
de cunho quase vinculantes às normas que regem a espécie, ou mesmo 
a garantia de direito de ocupação em imóvel, de arrematante de bem em 
leilão da Caixa, como de mesma intensidade de esforço de questões de 
cunho social mais abrangente é um equívoco que termina por acarretar 
distorções na distribuição dos trabalhos e nos resultados dentre as 
Unidades Jurisdicionais de mesma competência.

Igual situação é vista no enfrentamento das questões familiares 
nas quais há conciliação e daquelas que possuam conflitos quase 
instransponíveis. Ou demandas de saúde focada em providências médicas 
e medicamentosas de urgência, comparada às de cobrança de despesas, 
cuja urgência se acha, em princípio, superada.

Apesar de vivermos em um País de dimensões continentais, de 
culturas variadas, com adaptações de respostas às necessidades peculiares, 
como se vê nas diferentes medidas de garantia de acesso à Justiça, de um 
lado há uma comunidade urbana carioca; de outro, a itinerância fluvial 
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na Amazônia. Nesses casos, algumas medidas com características da 
flexibilidade, precisam guardar uma unidade de tratamento, escudadas 
nas experiências bem sucedidas.

A literatura sobre gestão no Judiciário ainda é escassa, pelo menos 
em pesquisas feitas nas livrarias. Mas, como se vê em vários livros 
sobre gestão empresarial, quase sempre narrativas de experiências bem 
sucedidas, há uma indicação de que, com as devidas adaptações, esse 
pode ser um bom início de caminho para a implementação de medidas 
realmente eficientes.

Boa referência é a análise feita com dados de 2006, por Silva (2016) 
sobre a conciliação de direitos disponíveis na primeira instância em São 
Paulo, ao apontar, até por gráfico e fórmulas matemáticas, o impacto que o 
uso dos meios alternativos possui na ampliação da resolução de conflitos.

A presidente do TJ do Rio de Janeiro (TJRJ), desembargadora Leila 
Ribeiro, comentando o sucesso de seu Tribunal no cumprimento de metas 
do CNJ, aferidos pelo relatório Justiça em Números de 2012, ressaltou a 
padronização de rotinas como um dos fatores de sucesso no seu resultado.  
(BRASIL, 2013c).

Em mesma reportagem, o representante do Judiciário do Estado 
do Mato Grosso do Sul elegeu o investimento nos recursos humanos, 
enquanto que na justiça estadual do Amapá o destaque é a revolução 
tecnológica, como mecanismo de facilitação do trabalho.

Considerando as evidências bem sucedidas de base, como gostam 
os gestores de saúde de terem como guia, pode o Judiciário formalizar sua 
atuação, de modo a alcançar melhores resultados.

Assim como na evolução técnica da saúde, com melhorias 
introduzidas pela ciência médica, aperfeiçoamento dos profissionais, 
evolução dos equipamentos cirúrgicos, melhoria dos medicamentos, 
próteses e órteses, o mundo jurídico forense tem alcançado excelência. 
Capacitação de servidores e magistrados vem trazendo produtividades 
recordes, a tecnologia da informação, com o processo virtual, reformulação 
legislativa com redução de recursos e utilização de dispositivo de 
efetivação do provimento judicial, revelam que o Judiciário tem alcançado 
suas metas e objetivos de melhoramento.

Conforme se observa na saúde, o Judiciário deve compreender 
que sua perspectiva de investimento para solução da impossibilidade de 
atendimento dos pleitos da sociedade não será resolvido com olhos apenas 
para a reforma interna. Na saúde, o melhor dos mundos não é construir 
mais hospitais, pois bem melhor é que haja menos doentes. Também no 
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Judiciário não é o caso de erguer mais fóruns, mas sim que haja menor 
número de conflitos. Portanto, os investimentos de melhoria devem partir 
da perspectiva dos que necessitam de resolução de seus dilemas. A gestão, 
como se percebe, deve ser dirigida com foco ao atendimento dos interesses 
do cidadão, visando a solução de suas controvérsias, com uso de meios 
outros que não a exclusiva ou preferencialmente judicial. 

O reconhecimento do sucesso desse empreendimento já foi percebido 
pela iniciativa privada. A criação de ambientes particulares e remunerados 
para o atendimento de um público que tem necessidade de uma estrutura 
célere, menos burocrática e mais especializada para resolução de dilemas, 
tem se revelado economicamente viável para quem pede e quem oferece 
esse serviço.

O Poder Público, especialmente o Judiciário, não pode ficar 
passivo, assistindo essa transformação acontecer em favor daqueles 
que possuem condições de se servir de um serviço particular, com suas 
próprias qualidades, mantendo para a população mais simples um 
serviço burocrático e oneroso. Insiste-se que a formação de parcerias com 
instituições públicas e particulares é o meio adequado a permitir que 
esse instrumento de solução de controvérsias esteja mais disponível à 
população que dele necessita.

Para a aplicação das referências de qualidade do serviço de atenção 
social para garantia de sua pacificação, escopo maior do Judiciário, o 
investimento nos meios alternativos de solução de conflitos, especialmente 
na conciliação e na mediação, é sua melhor resposta.

Theodoro Júnior, Nunes, Bahia e Pedron (2015, p. 216) observam no 
novo CPC uma tendência de agregação do sistema alternativo de solução 
de conflitos à solução judicial tradicional, reafirmam essa tendência 
quando relatam:

Assim, paralelamente à visão técnica do 
funcionamento da justiça oficial (fortemente inspirada 
em métodos forjados para a contenciosidade), ganha 
terreno, no fim do século XX e início do século atual, 
a preocupação dos cientistas do Direito processual 
com a implantação, a par dos tradicionais, de novos 
métodos de composição de litígios, cuja motivação 
seria a solução adequada do que propriamente a 
imposição autoritária da vontade fria da lei. Fala-se, 
nesse sentido, da criação de novas vertentes para certos 
tipos de atuação jurisdicional, que enriqueceriam o 
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processo com instrumentos capacitados a realizar a 
justiça que Capelletti chamava de coexistencial. 

11 PRINCIPAIS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE 
CONFLITOS

O processo judicial, diante de inúmeras garantias que apresenta 
para indicar uma solução imparcial e independente, com emanação de 
um resultado inspirado em normas de vontade geral, assegurando uma 
regularidade de tratamento social, termina por produzir uma sensação de 
bem-estar, fazendo com que a entrega da responsabilidade pela solução 
das controvérsias se torne uma providência cômoda, apesar de todas as 
dificuldades já relatadas.

Entretanto, para algumas pessoas, diante de situações específicas, 
existem mecanismos mais adequados para solução das questões 
controvertidas, alguns já catalogados, outros proveniente de tradições 
culturais de origem histórica não identificada, alguns resultam da fusão 
de técnicas experimentas, outros estão sendo desenvolvidos a partir da 
peculiaridade da demanda. 

Dentre os métodos adequados de solução conflitos mais utilizados 
para a busca do entendimento para além do meio processual, encontram-
se em uso corrente, com reconhecimento e validação no Código de 
Processo Civil de 2015: o recurso administrativo, a transação, a arbitragem, 
a conciliação e a mediação.

Mesclas de tratamento das demandas, inclusive dentro do ambiente 
forense, apontam que não há limites, nem mesmo prejuízos, com o uso de 
uma ou mais via de entendimento, pois o importante é encontrar a solução 
que contemple se possível de forma amigável, uma resolução ao conflito 
de interesse.

Não é raro, portanto, se observar o tratamento equivocado das 
nomenclaturas, utilizando-se a denominação de um dos meios, mas 
indicando, ou usando, o processo de outro.

Guerrero (2016) corrobora esse pensamento quando acentua:

No entanto, é bastante tormentosa na doutrina a 
diferenciação entre a conciliação e a mediação como 
ferramentas de solução de controvérsias. Nesse 
contexto, é importante ressaltar que o projeto de 
Código de Processo Civil pouco contribui para algum 
esclarecimento na medida em que os dois institutos 
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são tratados em conjunto e sem qualquer conceituação.

Não se pretende, contudo, fazer uma dissecação intensa desses 
meios de solução de conflitos, missão muito bem cumprida por autores 
mencionados alhures, porém, não há como recusar-se a tratá-los 
minimamente, até para compreensão dos demais tópicos.

11.1 Processo e recurso administrativo

Parece equivocada a inclusão da fase administrativa como forma 
adequada para solução de conflito, mas a chamada de atenção para o tema 
decorre de uma inversão da ordem.

Com a facilitação do acesso à Justiça e a resistência de algumas 
entidades no reconhecimento de direito, muitas demandas são 
encaminhadas ao Judiciário, sem que se promova qualquer tentativa 
de revisão de negativas, ainda que tais sejam apenas por ausência de 
formalidade essencial para acolhimento do pleito em juízo.

A inclusão do processo administrativo dentre os meios alternativos 
de solução de conflitos possui relevância em face de ter o Poder Público, 
por intermédio de seus órgãos de controle e fiscalização das mais diversas 
atividades, terem ampliado suas ações e passado a exigir condutas e, 
diante de infrações, aplicado multas.

Ganha maior importância nas ações de órgãos de controle, prevenção 
e fiscalização exercida pelo Poder Público, dentre outros, cuja satisfação de 
um interesse resistido pode ser alcançado dentro da esfera revisional da 
própria instituição fiscalizadora, valorizando o direito previsto no art. 5º, 
inc. LV, da CF.

Vem sendo igualmente prestigiado o requerimento administrativo 
antecedente ao pleito judicial, como ficou consignado no Recurso 
Extraordinário nº 631240, no qual o Supremo Tribunal Federal deu parcial 
provimento, com repercussão geral reconhecida, no entendimento de que 
a exigência de prévia solicitação administrativa junto a ente público – INSS, 
não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no artigo 5º, inciso 
XXXV, da Constituição Federal, pois sem pedido administrativo anterior, 
não fica caracterizada lesão ou ameaça de direito. (BRASIL, 2014c).

Igual entendimento foi expresso no julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 839353, dessa vez em processo administrativo privado 
para recebimento de seguro DPVAT. (BRASIL, 2015f).

Na análise das diversas formas de discussão de direitos, assim 
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como no reconhecimento da inviabilidade do uso de instrumento único e 
exclusivo de sua reivindicação, especialmente com o reconhecimento do 
direito ao contraditório, o processo administrativo passa não mais a ser 
uma experiência não mais restrita à esfera pública. 

Novos instrumentos vem sendo experimentos, os serviços de 
atendimento ao cliente e as ouvidorias no registro de reclamações tomadas 
de providências; o acesso ao seguro de acidente de trânsito; assim como as 
instancias recursais de planos de saúde, são exemplos próprios de adoção 
das boas práticas do poder público no universo privado.

Em recente decisão do STJ, a Ministra Nancy Andrighi, na análise do 
Recurso Especial nº 1338214, reconheceu a ausência de responsabilidade 
por danos de provedor de internet pelo fato de o interessado não ter pedido 
administrativamente a retirada de matéria que considerava ofensiva 
diretamente ao responsável pela veiculação. (BRASIL, 2013e).

Mesmo que de forma isolada, merece destaque a decisão exarada 
o AI 83940-28.2015.8.21.7000, do TJRS, o Des. Carlos Eduardo Richinitti 
questionou o interesse de agir em face da ausência de demonstração da 
tentativa extrajudicial de composição.

O reforço e a valorização desses meios são indispensáveis para que 
reste ao Judiciário demandas que, efetivamente, só a ele cabe resolver. 
(BRASIL, 2015a).

11.2 Transação

A Transação é um mecanismo de entendimento direto de satisfação 
de interesses das partes, cuja continuidade das relações leva a uma posição 
de eventual revisão, também conhecida como renegociação, momento em 
que a autonomia da vontade das partes é exercida para dirimir conflitos 
ou impossibilidades de cumprimento das obrigações originariamente 
assumidas.

Caracterizada pela ausência de intermediários nos debates, nada 
impede a função de facilitadores. Exige, para sua validade, autonomia 
de manifestação, consciência de termos acordados, capacidade de 
cumprimento.

Diante da situação atual, onde a economia corrige a expressão maior 
de capacidade de compra, para maior capacidade de endividamento, 
a transação, ou renegociação, como é mais comumente chamado esse 
processo, passou a ser um importante instrumento para resolução de um 
dos mais comuns problemas da sociedade: o endividamento.
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Por conta do endividamento da população, que chegou a níveis tão 
intensos que o Conselho Monetário Nacional editou a resolução 4.292/2013 
e passou a admitir a portabilidade de operação de crédito.

Já em uma situação mais grave, foi aprovada a Resolução 4.549/2017, 
dispondo sobre o financiamento compulsório do saldo devedor do cartão 
de crédito, deixando a resolução de melhor negócio entre as partes, 
evitando uma rolagem de dívida com possibilidade de se tornar invencível

As empresas também iniciaram projetos de atendimento virtual aos 
clientes, só para resolução desse tipo de problema, como é o caso do Banco 
do Brasil, que lançou o BB solução de dívidas (BANCO DO BRASIL, 2016). 
Por fim, e com maior amplitude, o Ministério da Justiça lança o portal 
consumidor.gov.br, canal de facilitação de diálogo entre consumidores e 
empresas para discussão e solução de problemas decorrentes da aquisição 
de serviços e produtos.

Encontra-se em trâmite no Congresso uma proposta de reforma do 
Código de Defesa do Consumidor (PLS nº 283/2012 e Emenda 43) que, ao 
apresentar um capítulo denominado de 

Conciliação no Superendividamento, apresenta no 
seu texto a expressão processo de repactuação de 
dívidas na qual o consumidor apresenta proposta 
de plano de pagamento com prazo máximo de cinco 
anos, preservando o mínimo existencial e as garantias 
originalmente pactuadas. (BRASIL, 2012).

O termo repactuação e as observações de validade da negociação, 
bem como a solução compulsória da demanda, bem como pela pouca 
margem de flexibilização, típica dos negócios dessa natureza, evidencia 
que o processo é muito mais próximo de uma transação que da conciliação, 
analisada no seu sentido próprio, como se verá adiante.

11.3 Conciliação e Mediação

Quando tive oportunidade de falar sobre as inovações do CPC/2015 
e apresentei a conciliação e mediação como novidade, fui surpreendido 
por outro palestrante que situou esses meios como um produto histórico 
da boa convivência humana – afinal, estamos diante de uma novidade ou 
resgate do passado.

Vejo importante esse debate para introduzir a distinção dos 
conceitos.
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Refiz minha fala ao perceber a contradição que tinha trazido. Em 
verdade é um resgate histórico do tempo em que havia menos Estado, ou 
mesmo não existiria essa intervenção de Governo na vida dos indivíduos. 
O que há de novo são os métodos, técnicas, avaliações sociais, psicológicas 
e antropológicas que levam ao desenvolvimento de uma busca de 
comunicação mais produtiva, isso, verdadeiramente, não existia naquele 
tempo.

Daí reside a relevância da formação, pois não é uma arte do tipo inato, 
que se nasce com ela, ou se aprimora apenas empiricamente, mas sim um 
meio cientifico que pode assegurar uma intervenção mínima, uma criação 
de autonomia e empoderamento que se traduz em um amadurecimento 
para o conflito enfrentado e dos os demais que possam vir no futuro.

Conciliação e Mediação são formas de solução de conflitos pela 
via da autocomposição entre partes, diferenciando-se da transação pela 
presença de um terceiro facilitador, conforme mencionado anteriormente. 
Trata-se de um instituto de aplicação mundial visto sem distinção em 
alguns países, mas por outros há uso de uma expressão única. Por fim, 
recebem definições e orientações diferentes, como é o caso do Brasil. A 
distinção que mais se apresenta é com relação às matérias levadas à solução 
por esses métodos e o procedimento aplicado para busca da solução das 
controvérsias.

Ao revelar as dificuldades de diferenciação entre conciliação e 
mediação Tartuce (2015, p. 177) enumera como pontos comuns:

1. A participação de um terceiro imparcial; 2. A 
promoção da comunicação em bases produtivas; 3. 
A não imposição de resultados; 4. A busca de saídas 
satisfatórias para os envolvidos; 5. O exercício da 
autonomia privada na elaboração de saídas para os 
impasses.

Segundo o site do CNJ os conceitos de Mediação e Conciliação são 
apresentados com o seguinte conteúdo:

A Mediação é uma forma de solução de conflitos na 
qual uma terceira pessoa, neutra e imparcial, facilita 
o diálogo entre as partes, para que elas construam, 
com autonomia e solidariedade, a melhor solução 
para o problema. Em regra, é utilizada em conflitos 
multidimensionais, ou complexos. A Mediação é 
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um procedimento estruturado, não tem um prazo 
definido, e pode terminar ou não em acordo, pois 
as partes têm autonomia para buscar soluções que 
compatibilizem seus interesses e necessidades.
A conciliação é um método utilizado em conflitos 
mais simples, ou restritos, no qual o terceiro 
facilitador pode adotar uma posição mais ativa, 
porém neutra com relação ao conflito e imparcial. 
É um processo consensual breve, que busca uma 
efetiva harmonização social e a restauração, dentro 
dos limites possíveis, da relação social das partes. 
(BRASIL, 2016d).

Porém, o próprio CNJ, quando da confecção de seu relatório de 
2015, ao apresentar suas Propostas, Previsões e Projetos para 2016, traz a 
seguinte novidade:

e-Conciliação (Sistema Nacional de Mediadores 
Judiciais): Sistema que irá realizar mediações em 
conflitos entre consumidores e os maiores bancos do 
país. Espera-se, assim, que vários conflitos possam ser 
resolvidos sem a necessidade de ir para o Judiciário, 
diminuindo a quantidade de processos. (BRASIL, 
2015b).

A ideia de que o sistema informatizado substitua o processo de 
conciliação ou mediação, sem a presença de um facilitador interveniente, 
não é de fácil compreensão, o máximo que se pode dizer é sobre a 
possibilidade de facilitação de diálogo, mas o que se observa é uma linha 
solução pela via da Transação. 

De forma mais abrangente, o parágrafo único, do art. 1º, da Lei 
13.140, de 26/6/2015, classifica a mediação como “[...] a atividade técnica 
exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou 
aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver 
soluções consensuais para a controvérsia”. (BRASIL, 2015e).

Essa Lei estabelece algumas formalidades para o desenvolvimento 
da mediação, explicitando a oportunidade de vários encontros, inclusive 
com atendimento individualizado das partes, fixação de prazos e outras 
determinações que assegurem às partes um equilíbrio de tratamento, com 
observância dos princípios ali delineados.

Contudo, sugere a Lei de Mediação sua aplicação às outras formas 
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consensuais de resolução de conflitos (ar. 42), assim como admite a 
medição feita por internet ou outro meio de comunicação que permita a 
transação à distância (art. 46).

De igual modo, Bruno (2012, p. 59), observando surgimento do 
movimento que deu origem aos meios alternativos de resolução de 
conflitos, anota:

Entende-se por autocomposição de conflitos a 
participação ativa dos próprios litigantes em prol da 
solução da controvérsia que lhes acomete. Através 
da mediação e da conciliação haverá a intervenção 
de terceiro em busca de uma solução pacífica, que 
somente será obtida por meio da anuência de ambos 
os litigantes.

O CPC2015 é taxativo ao declarar que a conciliação refere-se aos 
casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, na qual o conciliador 
poderá “[...] sugerir soluções para o litígio” (§ 2º, art. 165), enquanto 
que a mediação ocorre “[...] preferencialmente nos casos em que houver 
vínculo anterior entre as partes”, devendo o mediador auxiliar “[...] os 
interessados a compreender as questões e os ingresses em conflitos, de 
modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, 
por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos” (§ 3º, 
art. 165). (BRASIL, 2015c).

Essa faculdade fica perceptível quando o CPC coloca sempre os dois 
modelos juntos no seu texto, à exceção de quando fala da mediação prévia 
na ação de reintegração de posse, com litígio coletivo, quando o esbulho 
ou a turbação contar com mais de ano e dia (art. 565), ou quando faculta às 
partes o uso da mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar 
(§ un., art. 694). (BRASIL, 2015c).

Tal significação é representativa da dificuldade de definir-se 
entre um ou outro método de solução consensual de conflito, ou quanto 
ao modelo de atuação do terceiro, deixando o conceito disponível para 
qualquer modalidade de intervenção de terceiro na busca pela saída de 
uma controvérsia por intermédio de uma solução autocompositiva.

Desse modo, um consenso é formado para compreender que a 
conciliação é apropriada para demandas em que os conflitos decorrem de 
um envolvimento instantâneo cujas partes, além do ponto de conflito, não 
possuiriam outra questão que os relacionassem.

É o que sugere Bruno (2012, p. 61), na observação da obra de Warat: 



Tratamento Adequado de Conflitos

95

A conciliação, segundo Warat, deve ser utilizada nas 
relações jurídicas em que não existam relacionamentos 
duradouros, pois este instituto não se preocupa com 
as consequências do conflito no relacionamento. E a 
mediação, como pretende alterar o conflito incentivado 
a resolução pelas próprias partes envolvidas, deve ser 
aplicada às relações jurídicas duradouras.

Caso típico é a colisão de veículos, em que pessoas desconhecidas 
enfrentam uma controvérsia, sempre com a visão da culpa concorrente, 
pois mesmo aquele que atravessou com o sinal verde, com maior prudência, 
poderia evitar a colisão provocada porque desrespeitou a sinalização.

Para situações como essas, em que os envolvidos podem não mais 
ter qualquer contato futuro, a solução investida deve trazer uma rápida 
resposta e concentrar-se exclusivamente no evento. A busca por um 
entendimento, que prioriza muito mais o equilíbrio econômico da questão, 
que pondera o não mais relacionamento entre as partes, visando uma 
resposta célere para a questão, admite ao interveniente do diálogo uma 
posição mais propositiva, estimulando, até com sugestões ou exemplos, 
uma forma de solução da demanda.

No outro extremo, se encontram as relações de família, uma vez 
que as implicações emocionais que envolvem os conflitos familiares, suas 
origens, nem sempre confessáveis ou detectáveis em primeiro plano, e 
a busca por uma resposta, não apenas para o conflito exposto, mas para 
geração de uma relação respeitosa no futuro, impele o investimento de 
uma atenção mais demorada.

A mediação surge nesse momento como instrumento de estímulo 
à reflexão, provocando nas partes envolvida a conscientização de suas 
responsabilidades, tanto na geração do conflito como na contribuição que 
pode empreender para sua solução.

O trabalho, que demanda um investimento significativo de tempo, 
desenvolvido por profissionais de disciplinas várias, pode ultrapassar 
o prazo de julgamento de um processo judicial sobre a mesma questão, 
porém, como já mencionado, seu objetivo não é a resposta da questão 
eminente – pensão, guarda, visitação, partilha de bens, mas a preservação 
da afetividade, do respeito, da compreensão, que possibilita uma vivência 
saudável para as pessoas envolvidas nessas modalidades de conflitos.

Entretanto, entre os exemplos postos, muitas relações exibem 
conflitos com múltiplas características: vizinhança, prestação de serviços 
continuados, trabalho, escola, etc. Mesmo diante das questões esporádicas 
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ou continuadas, não raro, se utiliza da conjugação de ambas as técnicas 
para solução de problemas que seriam tipificados como de solução pela 
conciliação ou mediação.

De outro lado, situações típicas de mediação, diante de um 
amadurecimento das partes, são levadas apenas para ratificação de 
entendimento prévio, como se vê nos divórcios consensuais, assim 
como temos aparente casos de conciliação que exigem do facilitador 
uma intervenção mais extensa, para que o conflito alcance uma solução 
consensual acolhida pelas partes em litígio.

Para colocar um ingrediente a mais nessa dificuldade de distinção 
dos procedimentos, Bruno (2012, p. 72), no trabalho que discute a 
interdisciplinaridade na conciliação, traz as seguintes proposições:

A conciliação não deve se limitar a ser simplesmente 
um meio utilizado para reduzir a labuta dos 
magistrados, mas uma forma eficaz de resolução 
de conflitos. Se necessário for, faz-se mais de uma 
reunião com os envolvidos, abandonando a diferença 
estulta entre a conciliação e a mediação. Se a mediação 
se vale de vários encontros para obter a resolução 
do conflito, que a conciliação siga a mesma trilha 
do sucesso. Se na mediação se aceita o emprego da 
multidisciplinaridade, está também deve ser bem 
recebida na conciliação.

Em entrevista concedida para trabalho de mestrado de Wermeson 
Pinheiro Barbosa, que desenvolve uma pesquisa intitulada Conselho 
Nacional de Justiça e Mediação de Conflitos: uma avaliação da eficácia do processo 
de implementação dos CEJUSCs em São Luís, indagado sobre a diferença 
entre conciliação e mediação, fiz o registro que o tipo de investimento a ser 
desenvolvido para facilitação do diálogo entre as partes e no estímulo à 
construção de uma solução consensual decorre da percepção do facilitador, 
cuja habilidade indica a possibilidade de, no momento oportuno, utilizar o 
melhor instrumento para solução da questão.

Em regra, pode-se afirmar que há um misto entre as orientações 
conciliatórias e mediadoras, de modo a que se alcance o resultado prático 
com eficiência, mas que traduzam às partes um amadurecimento de 
conduta, para que busquem a solução amigável em futuro, sem necessidade 
de um terceiro interveniente.

Volto à Portaria Interinstitucional nº 1.186/2014, que no § 2º, do art. 
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1º que, valorizando o procedimento e resultado mais que conceitos, dispõe:

§ 2º - Consideram-se métodos autocompositivos de 
solução de conflitos as técnicas, os instrumentos, os 
processos ou procedimentos voluntários, consensuais 
e flexíveis, como a mediação, a conciliação e a 
negociação, em que os próprios envolvidos constroem, 
com ajuda ou não de terceiro imparcial, a solução 
de seus conflitos, por meio de ações comunicativas, 
educativas e participativas.

Acredito ser um erro utilizar critérios objetivos pré-estabelecidos 
para fixar o método a ser aplicado para facilitação do diálogo, que busca a 
construção de resultados conciliatórios entre partes em conflito, sob riscos 
de ser estimulada a discussão de nulidade do entendimentos em face de 
um rigor formal que se pretende abolir.

Tratando da adaptabilidade procedimental Cambi e Neves (p. 620-
1), dentro das doutrinas selecionadas Didier Jr, advertem:

A adaptação do procedimento à causa revela o caráter 
democrático e plural da tutela jurisdicional, uma vez 
que os conflitos são de natureza variada e a prestação 
jurisdicional deve acompanhar esta diferenciação...
O princípio da adaptabilidade do procedimento 
... não refuta a possibilidade de que os sujeitos 
processuais – o juiz ou as partes – procedam 
alterações recomendáveis... tudo isso para a maior 
aderência entre o procedimento adotado e a natureza 
e as particularidades da demanda, a possibilitar 
o desenvolvimento da criatividade dos sujeitos 
processuais sem prejudicar a efetivação da garantia 
constitucional de acesso à ordem jurídica justa.

Em suas conclusões (p. 653), acentua:

Nem sempre o procedimento previsto abstratamente 
na legislação processual para a tramitação da causa, 
é suficiente e apto a viabilizar a tutela jurisdicional 
adequada, a que os consumidores dos serviços 
judiciais fazem jus, em razão da garantia constitucional 
do acesso à ordem jurídica justa).
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Para se para se promover o direito ao processo justo, 
o NCP possibilita a adaptação do procedimento 
in concreto, permitindo o ser “amoldamento” às 
necessidades dos sujeitos processuais e à natureza da 
causa.

Se esse princípio é recepcionado pelo CPC/2015, mais bem acolhido 
o é nos procedimentos de autocomposição, nos quais a autonomia da 
vontade das partes é preponderante.

Não são os temas ou fatos isoladamente que identificam se os 
mecanismos utilizados para resolução de um problema deve ser conciliação 
ou mediação, mas sim a autonomia das partes e a moderação do facilitador 
que, com formação, habilidade e capacidade técnica, devem definir, no 
momento que mantém contato com as partes, qual o investimento a ser 
empregado para auxiliar os envolvidos a encontrarem um entendimento 
sobre os interesses em discussão.

Mais importante que o método ou processo a ser empregado é 
a preparação de seus atores para que as soluções encontradas sejam 
legítimas manifestações da vontade, produzida após uma conscientização 
da questão é uma reflexão das suas consequências. Taxa de retorno das 
demandas, ou insatisfação com resultados, não validam acordos com 
aparente exercício de autonomia de vontade. 

Quando se fala em empoderamento, ou fortalecimento das 
identidades para participação de um processo autocompositivo, estamos 
indicando que essa preparação é o verdadeiro divisor entre a aceitação 
legítima ou simples busca imediata de ver a questão encerrada. 

Algumas experiências vem sendo utilizada para assegurar essa 
legitimação, como ocorre nas orientações disponíveis sobre consumo 
responsável e melhores alternativas para o tratamento do endividamento, 
quando tratamos de demandas de relação de consumo. 

Experiências como a oficina país e filhos, ou constelação familiar, 
visam aprimorar o indivíduo na sua compreensão de membro de 
uma entidade de compartilhamento de responsabilidades materiais e 
emocionais. 

Entretanto, para outras demandas e públicos peculiares há 
necessidade de investimentos que impliquem em comunicação direta, 
simplificada, célere e, é claro, eficiente, efetiva e eficaz.

A proliferação dos serviços oferecidos da internet, como seus nichos 
de público, despertou a necessidade de ser trabalhado um novo modelo 
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de facilitação ao diálogo, com presença ou não de um terceiro facilitador, 
função às vezes desempenhada pela própria inteligência do sistema, 
como no caso da plataforma que viabiliza a proclamação de resultado 
equivalente entre oferta e pedido monetário para equação de demanda de 
cunho financeiro.

11.4 Arbitragem

Apesar de utilizada em larga escala e por tempos imemoriais, 
a Arbitragem ainda parece matéria reservada às relações comerciais 
firmadas entre pessoas jurídicas, uma vez que é tida como uma jurisdição 
privada, pois a solução provém de um mecanismo heterocompositivo, com 
um terceiro, reconhecidamente especialista na área do litígio que termina 
por apontar a solução da demanda, da qual se comprometem acatar as 
partes litigantes. 

Apesar de seu uso histórico, a sua desconfiança na sua aplicação nos 
demais tipos de relações ainda impede sua expansão.

Aponta-se como expressão mais popular desse tipo de meio de 
solução de contendas a arbitragem futebolística, cujos julgamentos 
corriqueiros, como acusação de ocorrência de faltas, pênaltis, impedimentos 
e outras decisões polemizam parte dos torcedores por longo tempo.

Bem estruturada, a justiça do futebol possui instâncias de julgamento, 
profissionais exclusivamente preparados e bem remunerados, para 
atuarem no seu espaço, com reconhecimento constitucional de validade 
de suas decisões (art. 217, §§ 1º e 2º).

Contudo, o acalorado debate das interpretações das decisões 
futebolísticas, muitas vezes tomadas por percepções limitadas, sob a 
pressão do momento do jogo, termina por incutir uma ideia de parcialidade 
ou falhas nesse modelo de solução de conflitos. Em verdade é exatamente 
o contrário, uma vez que a caracterização da arbitragem está no grau de 
capacidade de conhecimento que possui aquele a quem se entrega uma 
questão para deliberar.

No processo judicial, os Magistrados dispõem do recurso da perícia 
para esclarecimento de questões técnicas que possibilitem a compreensão 
de questões que escapam a matérias exclusivamente jurídicas, para proferir 
uma decisão que represente a justa solução do caso. O árbitro, portanto, 
seria a pessoa que, pela capacidade técnica especializada no tema em 
discussão, sob o compromisso das partes de acatamento do resultado final, 
emite uma solução técnica para a demanda.
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O reconhecimento das decisões de arbitragem vem prestigiado 
na redação do novo Código de Processo Civil que exclui da apreciação 
jurisdicional os litígios voluntariamente submetidos à sua apreciação; 
extinção, sem julgamento de mérito, de processos judiciais, quando já 
instaurado o procedimento arbitral.

A Lei nº 13.129 de 26 de maio de 2015, que alterou a Lei 9.307/96, 
ampliou o campo de aplicação da arbitragem, terminando por alargar sua 
força como instrumento definitivo das soluções de conflito ali submetidos, 
ampliando amplificando sua abrangência para admitir esse meio de 
solução para conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis da 
administração pública direta e indireta (§ 1º, art. 1º). (BRASIL, 2015d).

Essa atualização também determinou a interrupção do prazo 
prescricional (§ 2º, art. 19), efeitos de concessão de medidas cautelares ou 
de urgência judiciais no âmbito da arbitragem (Capítulo IV-A), e instituiu 
a Carta Arbitral (Capítulo IV-B, além outras inovações que apresenta. 
(BRASIL, 2015d).

A implantação da Resolução 1.956/2010, do Conselho Federal de 
Medicina, que recomenda o uso da arbitragem nos casos de divergências 
entre médicos assistentes e planos de saúde sobre a implantação de órteses 
e próteses tem imensa relevância, apesar de ser muito pouco utilizada, 
até mesmo pelo caráter de urgência dessas questões, que esperam por 
providências imediatas. (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2010).

A expansão desse meio de solução de conflitos ainda possui 
resistência em alguns segmentos da sociedade, em especial quanto 
às demandas de relação de consumo e nos conflitos trabalhistas por 
compreender que, se o custeio desse serviço por uma das partes em 
disputa, tornaria questionável o resultado das questões.

Tal percepção é reforçada pela sensação de inércia dos sistemas 
de controle dos serviços públicos terceirizados, cuja expectativa por uma 
atuação veemente das Agências Reguladoras na busca pela qualidade não 
se traduz em uma realizada experimentada.

Reconhecida como uma modalidade de justiça particular, 
remunerada, por qualquer forma, pelas partes envolvidas em conflito 
específico, a arbitragem enfrenta rejeição no mundo externo às relações 
comerciais. Alegação de desequilíbrio entre as partes é o primeiro dos 
argumentos, pondo em descrença o essencial desse modelo de sistema de 
solução de conflitos, que vem ganhando respeitabilidade e expansão em 
todo o mundo.

Dentro de um sistema comercial globalizado, como o que vivemos, é 



Tratamento Adequado de Conflitos

101

indispensável que se supere esse pensamento, pois não será possível resistir, 
por muito tempo, as regras que vigem as negociações internacionais, pois, 
do contrário, haverá possível exclusão nesse mercado. 

Em um texto desmistificador, Andrighi (2006) trata da arbitragem 
na relação de consumo como uma proposta concreta. 

Após avaliar as resistências da legalidade do procedimento, bem 
como quanto ao custo, o que seria superado por um serviço gratuito ao 
consumidor, também sobre a suspeita dos julgamentos, com a fiscalização 
autônoma de órgãos de proteção e defesa do consumidor, a Magistrada 
encerra seu texto com a seguinte advertência:

Assim, o grande desafio hoje, aproximadamente 
dez anos após a entrada em vigor da Lei 9.307/96, é 
incentivar a implementação de um sistema arbitral 
de consumo para que os consumidores possam ter 
acesso à solução célere e eficaz de seus conflitos, 
já antevendo a impotência dos Juizados Especiais 
Cíveis ou de Consumo de proporcionar a prestação 
jurisdicional em um tempo razoável, segundo 
o Direito Constitucional assegurado a todos os 
cidadãos. (ANDRIGHI, 2006).

Em julgado recente, o Min Luis Felipe Salomão, no REsp 1.189.050, 
reconhecendo o vigor desse meio alternativo de solução de conflito, 
apresentou à seguinte conclusão:

Assim, é possível a cláusula arbitral em contrato de 
adesão de consumo quando não se verificar presente 
a sua imposição pelo fornecedor ou a vulnerabilidade 
do consumidor, bem como quando a iniciativa da 
instauração ocorrer pelo consumidor ou, no caso 
de iniciativa do fornecedor, venha a concordar ou 
ratificar expressamente com a instituição, afastada 
qualquer possibilidade de abuso. (BRASIL, 2016j).

Resta, pois, a compreensão de que se trata de um mecanismo em 
busca de seu reconhecimento como valoroso meio de solução de conflitos 
para demandas em que o interesse na solução da questão exija a acuidade 
técnica cumulada com a celeridade adequada, que o Judiciário não 
consegue oferecer no seu procedimento burocrático.
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11.5 Uso de meios alternativos na Administração Pública

Muito tem se discutido sobre a possibilidade de a Administração 
Pública participar de processos autocompositivos, a ideia de que não 
se pode transigir com a coisa pública, tornaria inviável o uso dos meios 
alternativos.

Vale anotar que em algum momento, em situação extraordinária, 
o reconhecimento do ajuste entre as partes é previsto dentro do ambiente 
republicano, como se vê na previsão legal de acordo com a administração 
pública constante da Lei Complementar 76/1993, art 6º, § 5º, e art 10, que 
trata da negociação sobre o valor de indenização na desapropriação de 
imóvel rural para reforma agrária. 

Esse pensamento encontra ressonância na jurisprudência, revelado 
pelo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no exame do Recurso 
Extraordinário nº 253885, enfrentando o impedimento à solução alternativa 
dos conflitos envolvendo interesse público, entendeu pela atenuação do 
princípio da indisponibilidade do interesse público, diante de uma solução 
que melhor atenda ao interesse da Administração. (MINAS GERAIS, 2002).

Por esse reconhecimento é que a Lei 13.129/2015, que alterou a Lei da 
Arbitragem (9.307/1996), bem como a Lei de Mediação (13.140/2015), que 
trata da mediação, prevê o uso desse instrumento de resolução de conflitos 
nas questões que envolvam a Administração pública. E não são raros os 
Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) firmados pelo Poder Público 
com o Ministério Público ou Defensoria Púbica, em que compromissos são 
formados com o objetivo de equacionar, de forma negociada, obrigações 
impostas e não executadas pela Administração.

Também órgão públicos, como as Agências Reguladoras, usam dos 
TACs para enquadramento de compromissos das entidades para as quais 
possuem a missão de fiscalizar o funcionamento.

Dentro dos litígios que envolvem órgãos ou entidades da 
administração pública federal entre si, ou nas controvérsias surgidas nas 
relações entre entidade federal e entes da Administração pública estadual 
ou municipal, o Ato Regimental nº 5/2007, que institui a Câmara de 
Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, cuja competência 
é definida pelo Decreto 7.392/2007, recomenda o uso da conciliação ou 
arbitragem para resolução dessas controvérsias. (BRASIL, 2011).

Já a Portaria nº 1.281/2007, da Advocacia Geral da União (AGU) 
assegura a possibilidade de solução conciliatória para as controvérsias de 
natureza jurídica entre órgãos e entidades da administração federal.
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Melhor regulando o tema, além de ampliar a capacidade de 
aplicação, o Decreto 7.392/2010, que estrutura os cargos em comissão da 
Advocacia-Geral da União, ao criar, em seu anexo, a Câmara de Conciliação 
e Arbitragem da Administração Federal, estabeleceu para esse órgão as 
seguintes competências:

I - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução 
de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito da 
Advocacia-Geral da União; 
II - requisitar aos órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal informações para subsidiar sua 
atuação;
III - dirimir, por meio de conciliação, as controvérsias 
entre órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal, bem como entre esses e a Administração 
Pública dos Estados, do Distrito Federal, e dos 
Municípios;
IV - buscar a solução de conflitos judicializados, 
nos casos remetidos pelos Ministros dos Tribunais 
Superiores e demais membros do Judiciário, ou por 
proposta dos órgãos de direção superior que atuam 
no contencioso judicial;
V - promover, quando couber, a celebração de Termo 
de Ajustamento de Conduta nos casos submetidos a 
procedimento conciliatório;
VI - propor, quando couber, ao Consultor-Geral 
da União o arbitramento das controvérsias não 
solucionadas por conciliação; e
VII - orientar e supervisionar as atividades 
conciliatórias no âmbito das Consultorias Jurídicas 
nos Estados. (BRASIL, 2010c).

De forma mais limitada, o CPC/2015, ao admitir a possibilidade 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios de criarem câmara de 
mediação e conciliação, deu apenas enfoque aos conflitos no âmbito 
administrativo, tais como:

I - dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da 
administração pública;
II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução 
de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito da 
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administração pública;
III - promover, quando couber, a celebração de termo 
de ajustamento de conduta. (BRASIL, 2015c).

Pode-se aponta o acordo firmado entre Governo Federal e a empresa 
SAMARCO, para recuperação da degradação ambiental e compensação de 
prejuízo às famílias, decorrente do rompimento da barragem de dejetos 
de mineração, ocorrido na cidade de Mariana-MG, com valor total de 20 
bilhões de reais. (BRASIL, 2016a).

Quanto a arbitragem, Tartuce (2015, p. 58), trazendo a lição de 
Salles, anota:

Em síntese, mais do que resumir os interesses 
públicos a critérios dicotômicos, como primário 
e secundário, o autor propõe que, em contrato 
administrativos, a possibilidade de adoção de 
arbitragem seja considerada ampla mesmo que o 
litígio envolva direitos tidos como ‘indisponíveis’. 
Para o autor, independentemente dessa discussão, é 
fato que não há obrigatoriedade de a Administração 
litigar na jurisdição estatal, pois não existe ‘reserva de 
jurisdição’ para tanto; há, sim, necessidade de que a 
arbitragem envolvendo o Poder Público seja adequada 
aos valores próprios do Direito Público (como a 
publicidade e, especialmente, a responsabilidade dos 
árbitros).

Ratifica esse entendimento o parecer AGU/AG 12/2010 que afirma 
ser a arbitragem internacional implementada adequadamente no direito 
brasileiro quando da necessidade de resolução de questões técnicas 
relativas à exploração de petróleo abrangendo conflitos entre a União e 
terceiros. (BRASIL, 2010a).

12 AMBIENTES ADEQUADOS PARA SOLUÇÃO DE CONFLITOS

Não é apenas o método que importa na qualidade de tratamento 
e busca de resultados na resolução dos conflitos, mas a definição do 
ambiente no qual eles podem ser melhor solucionados interesse, e muito, 
para definição das políticas que se propõe a enfrentar o inevitável aumento 
pela resolução adequada das controvérsias.
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Quando iniciou-se as ações pela solução por conciliação em 2006, 
com a intervenção do CNJ no dia da conciliação, que veio a tornar-se 
semanas de conciliação, houve quem imaginasse que o ela se destinaria 
apenas para área de consumo ou demandas de família. Atualmente já se 
compreende o uso dos meios adequados para as mais diversas demandas, 
seja na área da saúde, meio ambiente e interesses públicos.

As particularidades de cada assunto, a exigência de conhecimento 
técnico, o envolvimento com o dia a dia das inovações e do mercado de 
negócio, a sensibilidade para reconhecer o real problema por trás dos 
relatos de que expõe sua questão, são observações que apontam não apenas 
para uma competência multi ou transdisciplinar que possam se esperar 
dos magistrados, obrigando a intercalar os processos com realização de 
perícias, avaliações, e outras providências a subsidiar as decisões, nem 
sempre com a oportunidade de desenvolvimento mais amplo pelos 
auxiliares processuais, que poderiam construir soluções diferenciadas, 
mas apropriadas para cada modalidade de demanda.

Observando o temas trazidos na Justiça Estadual, nota-se algumas 
concentrações que motivaram até mesmo a definição de competência 
de algumas unidades judiciais, como as relações de consumo, família, 
empresa, imobiliária, fiscal etc.

Por observação pessoal ou percepção de melhorias, passa-se a 
propor uma adequação ambiental para esses conflitos temáticos.

12.1 Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania

Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 
(CEJUSCs) são ambientes de atendimento ao público, trata-se, portanto, 
um espaço destinado, em primeiro momento, ao acolhimento das pessoas 
em situação de conflito e da apresentação do trabalho ali desenvolvido ao 
cidadão em busca de defesa de seus direitos. 

Nessa oportunidade é identificada a demanda do cidadão, ou seja, 
se a questão apresentada é suscetível de resolução pela via de mecanismos 
autocompositivos, também é o momento de esclarecimento ao visitante 
como funciona o processo de conciliação e mediação, sobre a possibilidade 
de defesa de interesses por uso de instrumentos de negociação, se 
formulado o convite para que seja o mesmo sujeito ativo na solução do 
problema de seu próprio interesse

Sendo caso de solução por via diversa da mediação ou conciliação, o 
cidadão é encaminhado para atendimento apropriado, junto ao órgão apto 
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a dá resposta para questão, caso seja resolvido em esfera administrativa, 
ou para orientação e acompanhamento judicial junto à Defensoria ou 
Escritório pro bono, ou à OAB.
 
12.2 Plataforma Digital

Enfrentando o tema sobre a implantação dos meios virtuais de 
tratamento de conflitos tive a oportunidade de avaliar os resultados 
alcançados no Maranhão nas suas mais diversas variedades:

Para contabilizar os resultados da conciliação em 2015 o Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ, no seu Relatório Justiça1 em Números, usa como 
índice de conciliação o percentual de decisões e sentenças homologatórias 
de acordo em relação ao total de decisões terminativa e de sentença, tanto 
na fase de conhecimento como de execução, apontam para 10,7% de 
acordos processuais na Justiça Estadual.

Em 2016, enquanto tivemos uma resolutividade próxima de 12,3% 
nas audiências de conciliação prévia nas varas cíveis (art. 334, CPC/2015), 
contra 23% de resultados positivos durante a semana nacional de 
conciliação, que contabilizou processos indicados pelas próprias empresas 
e demandas de família; contabilizamos um melhor resultado nas demandas 
pré-processuais com aproximadamente 68,8% de entendimentos, de outro 
lado o PROCON/MA anuncia indicie de 98% de solução nas reclamações 
fundamentadas, resolvidas com o uso de plataforma.

Conforme o relato trazido pelos conciliadores/mediadores, o 
resultado infrutífero decorreu de uma total ausência de interesse das partes 
em buscar qualquer diálogo, ou ofertas apenas para registro, desconexas 
ou distanciadas do pedido, apenas serviram para acirra os ânimos entre 
as partes.

Atribuímos esse resultado ao fato de que as empresas, obrigadas a 
participar das audiências, e com razoável nível de ausência, sem percepção 
da relevância do momento, se fazem representar por terceirizados, às 
vezes quarteirizados, sem nenhum compromisso com o processo, sequer 
conhecendo as atividades desenvolvidas pelas representadas, nada 
acrescentando ao diálogo com os clientes, que terminam se sentindo 
desprestigiados.

Nas audiências pré-processuais, prepostos ligados às empresas 
demandas, com maior compreensão da relação e capacidade de 
esclarecimento sobre o procedimento da empresa que representa, possui 

1 http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff344931a933579915488.pdf 
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um diálogo mais fácil e comprometido com a fidelização do cliente, 
aumentando o indicie de resolução e fidelização.

Por fim, o uso das plataformas fazem o tratamento mais apurado das 
demandas, tornando bem objetiva a solicitação, dentro de uma margem 
negociável previamente estabelecida, resultado em um diálogo direto e de 
resultado efetivo.

Além dessa vantagem, a disponibilidade de acesso em tempo 
integral, o contato direto com setor da empresa destinada à resolução da 
questão, bem como a possibilidade de exame de uma proposta, inclusive 
com discussão sobre seus termos com familiares ou consultor, tornam esse 
ambiente o indicado para resolução de problemas.

Estímulo junto a bancos e outras financeiras e com a fazenda 
pública, pode tornar esse espaço útil para o atendimento do consumidor 
em situação de inadimplência para renegociação de dívidas, revertendo a 
economia da negociação em vantagens para melhoramento de ofertas de 
acordo.

12.3 Centro de Mediação Familiar

A ruptura da vivência, exposição visível de um conflito com origem, 
muita das vezes, em questões antigas, que se elevam até o momento da 
insuportabilidade da vida comum, não implica, verdadeiramente no fim 
dos laços familiares. 

O relacionamento continua persistente, seja pela afetividade 
construída para além do par que se dissolve ou, mais relevante ainda, 
quando a corresponsabilidade dos que rompem a relação principal 
mantém o vínculo pelas relações transversais, no qual a filiação mantém o 
elo de compromisso entre os pais. 

Não raro temos uma taxa de retorno acentuada nessa modalidade 
de conflito, com rediscussões sobre pensionamento, visita, guarda, 
convivência e outros. Assim, essas questões nos impõe um investimento 
de solução apropriado para a demanda. 

Por ser reconhecido como relacionamento de longa duração, tanto 
medido pelo período de convivência antecedente a ruptura, como nas 
responsabilidades comuns após a dissolução, a compreensão do dilema 
passa por uma análise das experiências originadoras do conflito; sendo 
também necessário uma conscientização de melhoria da comunicação, 
própria de um processo de mediação conduzido por pessoas que carreguem 
a sensibilidade de conduzir esse diálogo em busca de entendimento.
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Contudo, nem sempre esse tratamento diferenciado é o bastante.
Ações dirigidas a conscientização das responsabilidades dos pais e 

do reconhecimento da nova condição de filhos de pais separados, podem 
ser melhor dirigidas e com maior efetividade de sucesso com o uso de 
dinâmicas de conscientização, desenvolvida na modalidade de oficinas 
de parentalidade ou oficinas pais e filhos, o que é sugerido pelo CNJ na 
Recomendação 50/2014.

Algumas experiências com apoio interdisciplinar vem permitindo 
a adoção de experiências de técnicas psicoterapêuticas, como é o caso 
da constelação familiar, ou mesmo participação de ciclos temáticos para 
superação de dificuldades de relacionamento.

12.4 Núcleos de Apoio Técnico para demandas de atenção à Saúde

De todas as demandas de necessidade técnica que mais tem batido 
no Judiciário, nenhuma exige maior comprometimento que as de saúde.

A urgência da tomada de providência, que muitas vezes chegam 
no período de plantão, com muito pouca margem de se assegurar um 
procedimento contraditório, ou mesmo de saber a real situação das 
estruturas de atendimento, levam Magistrados a intervir na política de 
atenção à saúde.

Exigência por leitos de internação, procedimentos cirúrgicos, 
liberação de órteses, próteses e materiais especiais e fornecimento de 
medicamentos, tudo com pedido emergencial, vem trazendo uma carga 
emocional indevida para o Judiciário.

Acresça-se a essa situação as precariedades de estruturais e 
financeiras da saúde pública e a fragilidade de sobrevivência econômica 
das empresas de saúde suplementar.

Como conjugar, em tão breve momento, a melhor resposta ao usuário 
do sistema de saúde, ainda mais quando tecnologias superinovadoras 
prometem recuperação milagrosa, a custo elevadíssimo, sem falar em 
medicamentos recém lançados ou materiais de alta tecnologia asseguram 
performance superior aos tradicionalmente oferecidos pela saúde.

Dessa vez é o recurso da tecnologia que ao auxílio do Judiciário para 
permitir uma resposta breve e efetiva para as situações.

Com a instituição do Fórum Nacional do Judiciário para 
monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde, o CNJ 
iniciar uma série de recomendações que visam criar uma estabilidade no 
tratamento dessas questões.
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Merece destaque a Recomendação nº 31/2010, que recomenda 
a doção de medidas visando assegurar maior eficiência na solução das 
demandas de assistência à saúde, com a formação de convênios com 
instituições que subsidiem com informações técnicas necessárias para 
emissão de decisão.

Mais recentemente a Resolução nº 238/2016, que trata dos comitês 
da saúde, além de sugerir a criação de Núcleos de Apoio Técnico – NAT, 
propõe a criação de sítios eletrônicos que permita o acesso ao banco de dados com 
pareceres e notas técnicas e julgados na área da saúde... que será criado e mantido 
pelo CNJ (art. 2º).

Esses mecanismos são recursos que se oferecem para o enfretamento 
de demandas de extrema relevância e cujas questões de ordem técnica e 
urgência de resultados, faz admitir a superação dos meios tradicionais, 
como a perícia processual.

12.5 Câmaras de Arbitragem

Apesar de ainda estar conquistando novos espaços, dada a limitação 
de ser admitida apenas para discussão de direitos patrimoniais disponíveis, 
como regula a Lei 9.307/96, a arbitragem vem recebendo novas concepções 
a partir do CPC/2015, com as adaptações complementadas pela Lei 
13.129/2016. 

O interesse por essa modalidade de resolução de conflitos é muito 
apropriada para grandes transações comerciais, pois possibilita a escolha 
das regras de sua realização, dando dinamismo ao procedimento; tem 
garantido o sigilo das discussões, salvo para questões que envolvam a 
administração pública, o que matem em reserva estratégias e situação das 
corporações ou relacionamento com contratação super valorizada; admite 
a escolha do árbitro, por reconhecimento da competência técnica de quem 
vai definir a resolução da controvérsia; a decisão possui efeito imediato, só 
admito discussão por ocorrência de nulidade. 

Por suas peculiaridades, a arbitragem vem recebendo boa recepção 
das categorias profissionais, como prevê a Resolução 1.956/2010, do 
Conselho Federal de Medicina, que recomenda a arbitragem para dirimir 
conflitos entre recomendação médica e liberação de planos de saúde no 
uso de material implantável ou instrumental cirúrgico.

Outros segmentos profissionais, até mesmo como ampliação do 
campo de trabalho, vem estimulando o uso da arbitragem para resolução de 
demandas na área contábil para demandas como dissolução de sociedade 
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empresarial; imobiliária, quando pende dúvidas sobre propriedades 
ou valorações de imóveis; engenharia, para resolução de dúvidas sobre 
aferição de serviços etc.

Outo aspecto que merece destaque é o fato do estímulo à solução 
autocompositiva na arbitragem, que deve ser estimulada desde o início (§ 
4º, art. 21), como pode ocorrer a qualquer momento (art. 28), que permite 
às Câmaras investirem na conciliação e mediação de igual modo ao 
Judiciário.

13 INVESTIMENTOS DA POLÍTICA DE TRATAMENTO ADEQUADO 
DE CONFLITOS NA JUSTIÇA ESTADUAL DO MARANHÃO

13.1 Estruturação

A implantação de uma Política adequada para tratamento de 
conflitos tem como imprescindível a garantia de acesso da sociedade ao 
conhecimento de seus direitos e dos instrumentos de defesa e garantia dos 
mesmos.

No Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão as diretrizes que 
definem a política de tratamento adequado de conflitos estão consolidadas 
na Resolução GP 182015, que define as seguintes competências ao Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos:

Art 3º O NUPEMEC terá, entre outras, as seguintes 
atribuições:
I - desenvolver a política judiciária estadual de 
tratamento adequado dos conflitos de interesses, em 
conformidade com o preceituado nesta Resolução;
II - planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as 
ações voltadas ao cumprimento da política referida 
no inciso I deste artigo e suas metas;
III - atuar na interlocução com o CNJ, outros Tribunais 
e com entidades parceiras, públicas e privadas, 
inclusive universidades e instituições de ensino;
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 – manter cadastro de conciliadores e mediadores 
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que atuem em seus serviços, regulamentando o 
processo de inscrição e de desligamento;
VI – propor à Escola Superior de Magistratura a 
capacitação, treinamento e atualização permanente de 
magistrados, servidores, conciliadores e mediadores 
nos métodos consensuais de solução de conflitos, 
incentivando a realização de cursos e seminários 
sobre o tema;
VII – promover e incentivar a realização de cursos e 
de seminários sobre mediação e conciliação e outros 
métodos alternativos de solução de conflitos;
VIII – propor, quando necessário, a celebração de 
convênios e parcerias com entes públicos e privados, 
para atender aos fins desta Resolução;
IX – criar e manter banco de dados sobre as atividades 
de cada Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania – CEJUSC’s;
X – elaborar o seu Regimento Interno.
§ 1º Os serviços prestados junto aos CEJUSC´s podem 
ser oferecidos de forma itinerante, com deslocamentos 
dentro da área de abrangência da comarca a qual 
esteja o Centro vinculado, ou para comarca que 
integre o polo, nos termos da Resolução 56/12, de 28 
de dezembro de 2012, do TJMA.
§ 2º Os acordos obtidos nas sessões e audiências 
pré-processuais de mediação e conciliação, referidas 
no parágrafo § 1º deste artigo, serão homologados 
pelos Juízes de Direito, observado o que dispõe o 
Provimento 16/13, de 18 de novembro de 2013, da 
CGJ-MA.
Art. 4º O NUPEMEC desenvolverá suas atividades 
com observância das normas legais e regulamentares 
pertinentes, em especial dos preceitos contidos na 
Resolução n.º 125/2010 do Conselho Nacional de 
Justiça e na Lei Estadual nº 9.893, de 23 de agosto de 
2013.
Art. 5º O NUPEMEC manterá permanente 
interlocução com a Presidência do Tribunal de Justiça, 
à qual competirá analisar as medidas sugeridas. 
(MARANHÃO, 2015c).

Como melhor forma de administração dos trabalhos em um 
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estado com as dimensões que possui o Maranhão, tornou-se necessária 
a distribuição de acompanhamento das ações em oito polos, seguindo a 
mesma distribuição territorial utilizada para criação das Turmas Recursais, 
ou seja, com o uso de critérios de proximidade geográfica e volume de 
demandas.

Com esse entendimento, a Resolução antes mencionada delegou aos 
Juízes Membros do NUPEMEC as seguintes atribuições:

Art. 10 São atribuições dos Juízes Membros do 
NUPEMEC:
I – coordenar as ações voltadas para a política 
judiciária de tratamento adequado de conflitos de 
interesses, dando cumprimento às decisões do TJMA;
II – auxiliar a Administração Superior do TJMA 
na interlocução com outros órgãos e instituições, 
propondo a realização de convênios e parcerias;
III – propor a capacitação de magistrados, servidores, 
mediadores e conciliadores que atuam nos CEJUSC´s;
IV – supervisionar as atividades dos CEJUSC’s que 
lhes são vinculados;
V – propor e promover ações voltadas ao estímulo da 
comunidade ao uso de mecanismos de resolução de 
conflitos baseados no diálogo;
VI – promover a interlocução com a Ordem dos 
Advogados do Brasil, Defensorias Públicas e 
Ministério Público, estimulando sua participação nos 
CEJUSC´s;
VII – encaminhar ao Presidente do NUPEMEC 
relatório semestral de atividades desenvolvidas;
VIII – exercer atribuições delegadas e demais previstas 
nesta Resolução. (MARANHÃO, 2015c).

Para o apoio aos Membros regionais do NUPEMEC, foram criadas 
as Secretarias Regionais, com as seguintes competências:

Art. 12 À Secretaria Regional compete:
I – atender às partes, aos procuradores destas e ao 
público em geral, observados os prazos legais e 
regulamentares;
II – ter sob a sua guarda documentos fornecidos 
pelas partes ou pelos procuradores destas, e os autos 
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processuais ou cópias deles que forem eventualmente 
remetidos para fins de realização de sessões ou de 
audiências de conciliação ou de mediação;
III – relativamente aos pedidos de realização de 
sessões de mediação ou de conciliação pré-processual, 
expedir cartas-convite e remetê-las às partes e aos 
procuradores destas;
IV – relativamente aos pedidos de realização de 
audiências de mediação ou de conciliação processual, 
informar à Secretaria Judicial da unidade jurisdicional 
de origem do feito o deferimento da solicitação e 
a data, o horário e o local em que a audiência se 
realizará, para que esta última comunique às partes;
V – proceder às anotações referentes ao andamento 
dos procedimentos nos sistemas de computação;
VI – elaborar relatórios estatísticos;
VII – cumprir as determinações do juiz coordenador 
e praticar os demais atos de suas atribuições, 
decorrentes de provimentos e atos do Presidente do 
Tribunal, do Corregedor-Geral de Justiça, do juiz 
diretor do Fórum e do presidente do NUPEMEC;
VIII – preparar expedientes para sessões e audiências 
de conciliação e de mediação;
IX – expedir certidões extraídas dos autos, livros e 
demais papéis sob sua guarda;
X – registrar, em livro próprio, os termos de acordos 
obtidos em sessões de mediação ou de conciliação 
pré-processual, o que poderá ser feito por cópia ou 
fotocópia em livro de folhas soltas;
XI – distribuir os serviços, superintendendo e 
fiscalizando sua execução;
XII – organizar e manter em ordem o arquivo do 
Centro, de modo a permitir a busca imediata de 
documentos;
XIII – solicitar servidores e material de expediente;
XIV – exercer outras atribuições que lhe forem 
determinadas pelo NUPEMEC ou constem das 
normas legais e regulamentares. (MARANHÃO, 
2015c).

Evidente que para o desenvolvimento dessas atividades os 
servidores lotados nas Secretarias Regionais deverão possuir competências 
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apropriadas, assim descriminadas:

Art. 13 Os servidores da Secretaria Regional deverão 
ser capacitados para:
I- recepcionar os interessados no agendamento 
de audiências ou de sessões de mediação ou de 
conciliação;
II- realizar a triagem dos casos, encaminhando-os 
para os setores competentes;
III- realizar sessões de conciliação e mediação;
IV- promover a instrução de conciliadores. 
(MARANHÃO, 2015c).

Para uma noção adequada do direito de acesso, Simões (2013, p 178) 
é preciso quando apresenta a distinção entre estes e os direitos sociais, ao 
declarar:

Os direitos de acesso são, portanto, o conjunto de 
ações e serviços instituídos pelo Poder Público, em 
caráter permanente ou eventual, executados isolada 
ou conjuntamente, por pessoas naturais ou jurídicas, 
de direito público ou privados (convênios), com a 
finalidade de promover as condições indispensáveis 
à efetividade dos direitos sociais, tal como definidos 
em sua área efetiva de proteção efetiva, por meio da 
formulação de políticas sociais, planos, programas e 
projetos, visando assegurar, aos titulares respectivos, 
o respectivo acesso universal e igualitário.

13.2 Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania

Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 
(CEJUSCs) são, como já dito, a porta de entrada das práticas adequadas de 
solução de conflitos.

Assim, na seleção da equipe para implantação de Política de 
tratamento adequado de conflitos, é necessária a escolha de pessoas 
devidamente formadas e comprometidas com a causa.

Uma vez formada a equipe para atuação nos CEJUSCs, a maior 
indagação que surgiu foi sobre as providências que seriam adotadas, já 
que não existiam leis tratando sobre o tema.

De uma forma a assegurar a maior autonomia gerencial dos 
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Tribunais, o CNJ, ao redigir a Resolução 125/2010, fixou recomendações 
de ordem geral, deixando a cargo das Cortes de Justiça a definição das 
providências a serem tomadas. Uma análise nas diversas experiências 
nacionais permitiu a compreensão que o investimento mais acentuado 
ocorria na área da conciliação, com foco na atenção ao consumidor, 
indiscutivelmente o maior público das demandas judicializadas.

Duas experiências pareceram ser de melhor adaptação à realidade 
do Maranhão. As práticas utilizadas nos Tribunais de Pernambuco e 
Goiás, na formação de parcerias com as Instituições de Ensino Superior 
(IES) permitiram a idealização de um trabalho descentralizado, com 
capilaridade para várias regiões do estado, com o menor custo ao Tribunal.

Contudo, era necessário ter-se uma experiência mais próxima, na 
qual se pudesse implementar técnicas e aferir resultados, conhecer como 
se desenvolveriam os trabalhos. 

Assim, o grande investimento foi a formação de um grupo de 
conciliadores dentre servidores judiciários, com dedicação e empenho 
para auxiliar na implantação do projeto da conciliação, para servir 
de experimento próprio sobre a nossa capacidade de trabalho e 
aperfeiçoamento das novas técnicas na busca de solução autocompositiva 
dos conflitos e a recepção da sociedade com essa nova forma de ser ter 
acesso ao serviço de solução de conflito.

Divididos em duas equipes, a primeira atua no Fórum da Capital, 
tomada como referência para conciliação em demandas processuais. A 
segunda, sediada no centro da cidade de São Luís, focada nas demandas 
pré-processuais, permitiram a avaliação de nossa capacidade para 
resolução dos conflitos.

O tratamento adequado de conflitos é um compromisso não apenas 
das instituições públicas, mas também das particulares, que reconhecem 
sua responsabilidade para com a sociedade, visando a pacificação social.

Como já mencionado, a política desenvolvida não deve se limitar 
no aprimoramento das estruturas do Poder Judiciário, com construções de 
prédios, aumento de Juízes e Servidores, implantação de tecnologias da 
informação, sem iniciar um projeto interno de convencimento ao cidadão 
sobre as variadas oportunidades de solução das controvérsias.

Além do trabalho interno, a formação de parcerias com as 
Instituições de Ensino Superior, não apenas nos cursos de direitos, mas em 
outras áreas do conhecimento, como na administração e pedagogia. 

Desse modo, trazer aos formadores de opinião e operadores do 
direito a perspectiva das tratativas diretas entre as pessoas em litígio, para 
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um amadurecido diálogo, torna-se essencial à formação de uma cultura de 
conciliação.

Outra frente de atuação que precisa ser reforçada diz respeito 
à garantia de participação efetiva das empresas nas audiências, e o 
melhoramento de canais de comunicação com os clientes, facilitações de 
informações e aplicação de outras medidas preventivas de demanda.

A aproximação com o Poder Público, principalmente na esfera 
Municipal, nas demandas relativas à cobrança de IPTU, um dos maiores 
volumes processuais das comarcas de médio e grande porte, é a nova 
conquista de ação do tratamento de conflitos, como resgate do direito 
pleno da propriedade pelo cidadão.

Quanto à preocupação com o melhoramento da atenção à sociedade, 
além de todos os trabalhos já mencionados que, em última análise, 
beneficiam o cidadão, a preocupação com as demandas interpessoais, 
questões de família e conscientização de direitos das pessoas, nas suas 
diversas perceptivas, sempre foi o objetivo maior do trabalho desenvolvido 
pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

Para melhor desenvolvimento das atividades, bem como uma 
definição de trabalho específico, como melhor resultado para os solicitantes 
de seus serviços, os CEJUSC’s passaram a ter atribuições preferenciais, 
tornando-se referências para atuação dos demais ambientes.

No Fórum Central da Capital, Comarca da Ilha de São Luís, encontra-
se instalado o 1º CEJUSC, com presença de servidores e voluntários. A 
recepção é feita, preferencialmente, pelas Unidades Jurisdicionais na 
conciliação de demandas já judicializadas, sendo também referência 
para atendimento de demandas pré-processuais na área de família, com 
possibilidade de acolhimento de questões de confirmação de paternidade, 
com exame realizado no laboratório de DNA no próprio Fórum.

No centro da cidade situa-se o 2º CEJUSC, voltado, prioritariamente, 
às demandas pré-processuais de relação de consumo, acolhe postos de 
conciliação expressa de empresas parceiras, possui sistema especial de 
agendamento de conciliação com datas pré-fixadas para outras instituições 
igualmente conveniadas, o que permite maior facilidade na expedição e 
recepção de cartas-convite e presença nos eventos.

Os CEJUSCs instalados em parceria com as Instituições de Ensino 
Superior - IES, principalmente no ambiente dos escritórios escolas dos 
cursos de Direito, assegura múltiplas vantagens, assim como se podem 
destacar iguais ganhos para os CEJUSCs em funcionamento junto a 
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entidades representativa da classe empresarial.

13.3 Ações desenvolvidas

Só a estruturação física não é bastante para que se alcance os 
resultados esperados na implantação de uma medida tão relevante.

Uma análise do comportamento social e das suas principais 
necessidades para resolução de conflitos, inicia o trabalho do NUPEMEC 
do TJMA para definição dos investimentos de tratamento adequado de 
conflitos.

O reconhecimento da incapacidade de resolução das controvérsias 
pela via forense tradicional já não é mais objeto de discussão. Igualmente 
se tem reconhecido o Judiciário como uma marca associada à resolução de 
conflitos, por isso mesmo a missão de protagonista que deve assumir na 
mudança de uma cultura de resolução alternativa dos litígios.

A implantação de uma política de acesso aos mecanismos de 
garantias de direitos, assim como o aprimoramento dos meios em 
funcionamento, vem mobilizando as instituições que reconhecem a 
necessidade de oferta de amparo para uma sociedade que passou por 
grandes transformações inclusivas de bens e serviços, celebrando cada vez 
mais negócios complexos, gerando, ainda mais, demandas para respostas 
em tempo e na forma adequada aos desentendimentos.

O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por intermédio de 
seu Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 
identificou a necessidade de oferta de acesso, com uso de estruturas 
simples, com redução de ônus, resposta breve e satisfatória como meio de 
resgatar seu papel de solucionador de conflitos e garantidor da paz social.

Inicialmente é preciso compreender o público que se deseja alcançar, 
e quais são suas expectativas (I). O passo seguinte é a identificação dos 
recursos disponíveis e melhorias desses instrumentos (II). Por fim, a 
contínua aferição de resultados, correções e aperfeiçoamento (III).

A definição do investimento apropriado para assegurar ao indivíduo 
o real acesso à defesa de seus interesses levou a análise das experiências 
desenvolvidas pelas Unidades da Federação que se encontrava em estágio 
mais avançado, com a adaptação dessas experiências para a realidade 
local.

Foi reconhecido que a Conciliação, diante da receptividade pela 
sua implementação junto a entidades parceiras, pode ser admissível 
para um universo significativo de demandas judicializadas, ou mesmo 
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que tivessem sido renunciadas pela sociedade, carente e desprovida de 
atenção do Judiciário. Devia, portanto, ser a primeira modalidade de 
solução alternativa a ganhar espaço na comunidade.

13.4 Definição dos públicos

A introdução da campanha de Semana Nacional de Conciliação 
(SNC), coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça, a partir 2006, veio 
com o propósito de demonstrar a viabilidade da solução das lides em 
trâmites no Judiciário pela via da composição de interesses.

Não foi apenas a realização de um ato processual simples, mas toda 
uma mobilização destinada a conscientizar sobre os ganhos nessa forma de 
resolução de controvérsia, com comprometimento de diversos segmentos 
da sociedade, especialmente de empresas que detêm maior volume de 
demandas.

Neste momento encontramos o primeiro grupo de pessoas a 
formarem o público da política de tratamento adequado de conflitos, 
pessoas que já possuem questão discutida em juízo, os litigantes.

Além dos investimentos previstos para redução de demandas, 
pela função didática que a política de tratamento adequado de conflitos 
carrega intrinsecamente, com o empoderamento do indivíduo tornado 
cidadão consciente e capaz de defender seus interesses, é necessário que se 
reconheçam as diversas pessoas que, por diferentes razões, não buscaram 
ainda o Judiciário para solução de sua questão, sem que isso signifique 
renúncia voluntária de direito, mas, por serem pessoas que possuem 
dificuldades de, até mesmo, saber como defender seus direitos, mas que 
merecem o atendimento apropriado.

A existência de pessoas que vivem distanciadas dos mecanismos de 
solução de conflitos, sem a devida atenção para defesa de seus direitos, 
indica um déficit do Estado na sua função de pacificador da sociedade 
que precisa ser enfrentado. Esse segundo grupo é identificado como não 
litigantes, para cujo acesso na política de mecanismos de resolução de 
conflitos deve disponibilizar a sua inclusão por medidas não tradicionais, 
de fácil acesso, desburocratizadas e sem ônus, fazendo-lhes conhecer a 
Justiça na sua face mais acolhedora, eficiente, eficaz e efetiva.
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13.5 Recursos disponíveis

O uso da conciliação esteve sempre restrito a um momento 
processual, muitas vezes apenas para cumprimento de formalidade, em 
audiências unificadas ou destinadas ao saneamento do processo, com 
pouco espaço para os litigantes de estímulo para permitir às partes 
chegarem à construção de um acordo, inclusive para não comprometer a 
percepção das partes quanto a parcialidade do Juiz, como observa Moreira 
(apud CARNEIRO, 2011, p. 81), o seguinte: “Deve o juiz, especialmente, 
evitar que transpareçam de sua intervenção indícios de um prejulgamento 
da causa”.

A demonstração de sucesso advinda da SNC, assim como as 
providências de valorização das medidas alternativas de solução de 
conflitos, notadamente com a edição da Resolução 125/2010 do CNJ, 
elevou o momento do entendimento das partes a um patamar de maior 
relevância, inclusive com a instalação de uma sessão de conciliação antes 
mesmos de oportunizar a resistência por parte do demandado, em uma 
audiência de conciliação previa, como estabelece o CPC/2015.

O maior entrave seria, ainda, a disponibilidade de tempo, pois o 
volume de trabalho dos Magistrados já toma toda a agenda, restando 
pouco tempo para uma atenção adequada para a conciliação. 

No entanto, deve-se oportunizar aos demandantes a chegada 
à Justiça pela sua porta mais disponível, simples, célere e econômica; e 
retornar ao Cidadão sua mais esperada resposta do serviço do Judiciário, 
a solução de seu conflito.

Esse grupo, com expectativa frustrada pela demora na solução de 
seus problemas, muito pelo entrave burocrático, outro tanto em decorrência 
do volume de processos, além de sentir os custos de uma demanda judicial, 
mesmo que promovido pela assistência ou isento de custas judiciais, precisa 
reconhecer as vantagens da solução autocompositiva. Logo, o convite ao 
litigante para assumir uma posição ativa na solução de sua questão é uma 
postura democrática de compartilhamento de responsabilidade com o 
resultado.

Com esse mote, foi implementado o Programa de Conversão de 
Conflito em Entendimento (ANEXO A), baseado em três pilares principais: 

a) Formação interna; 
b) Aprimoramento dos mecanismos de acesso;
c) Estímulo à cultura do uso dos meios alternativos de 

solução de conflitos.
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a) Formação interna

Os Tribunais de Justiça do Brasil são instituições com um grande 
corpo de participantes, ampliando-se ainda mais quando se percebe 
um público permanente de pessoas que ali integram o grande sistema 
de garantia de direitos, sendo comum a dificuldade de todos terem 
conhecimento das atividades desenvolvidas.

O Judiciário, já há algum tempo, reconheceu seu papel para além 
do julgamento de lides formalmente estabelecidas, partindo para missões 
de maior relevância cidadã, orientadora e garantidoras de direitos que, em 
última análise, buscam a redução de problemas futuros.

No Maranhão são históricas as ações desenvolvidos em favor de uma 
sociedade carente, como: o trabalho para a oficialização da cidadania pelo 
registro de nascimento; as ações para proteção dos direitos das crianças e 
adolescentes, exigindo-se do Poder Público responsável o cumprimento 
de suas obrigações; divulgação dos direitos e garantias de atenção e 
proteção das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar; proteção 
do idoso contra as ameaças que atingem em estágio de vulnerabilidade; 
regularização das famílias com o exame de DNA e celebração de casamentos 
comunitários, dentre outros, serviços esses nem sempre do conhecimento 
do público interno que, com o simples compartilhamento da informação, 
asseguraria o recebimento da atenção por aqueles que deles necessitam.

Não é diferente quando se fala da Conciliação. 
Com exemplos de sucesso em diversas modalidades de demandas, 

nas mais variadas áreas das relações sociais, o trabalho desenvolvido pelos 
serviços de solução adequada de conflitos ainda não é conhecido, de forma 
apropriada, pelas pessoas que integram o sistema de Justiça.

Sendo uma rotina a formação continuada de servidores, a inserção 
de orientações sobre os meios alternativos de conflitos, sua aplicabilidade 
e resultados, passou a integrar conteúdo oficial da Escola Superior da 
Magistratura do Maranhão (ESMAM), e cada servidor torna-se um 
incentivador da prática, para alcance de resultado benéfico às partes 
envolvidas em conflitos, oportunizando, aos interessados, a formação 
de conciliador voluntário, para atuarem nos ambientes de trabalho, em 
momento oportuno.

Um bom recurso nesse sentido é o uso da Cartilha publicada pelo 
CNJ destinada às Ouvidorias de Justiça destinada à capacitação de seus 
membros como agentes potencializadores da mediação e conciliação 
(CNJ. 2017), cujo conteúdo didático pode servir para formação de todos os 
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servidores do Judiciário.
Esse engajamento passa a conferir aos servidores uma sensação 

especial no desempenho de sua função. Se antes aos funcionários restava 
apenas a recepção dos sofrimentos das partes litigantes, sem condições de 
intervir no resultado dos conflitos, restando-lhe promover a diligência que 
lhe era do encargo, com a orientação para uma facilitação da solução, ou 
mesmo intermediando esse resultado, já se estabelece um novo patamar 
de relacionamento, há uma valorização pessoal de engrandecimento, uma 
satisfação pela atividade desenvolvida e uma melhora direta no ambiente 
do trabalho.

Aos Magistrados, na gestão de suas unidades, a reserva de espaços 
físicos e a oportunidade temporal a favorecer o encontro das partes para 
o estímulo ao entendimento devem ser facilitadas continuamente, assim 
como deve ser mantido diálogo com os grandes demandantes, mesmo 
por intermédio do Núcleo de Conciliação, para promoção de mutirões 
e abertura de canais para diálogos com partes interessadas na solução 
heterocompositiva da questão.

Também se revela favorável a implantação de uma cultura pela 
busca da solução autocompositiva das demandas a inclusão da disciplina 
de difusão da cultura de conciliação como busca da paz social e técnicas 
de conciliação no curso de formação de novos Magistrados, na qual são 
passadas noções que permitem a compreensão da alta litigiosidade, da 
possibilidade de implementação dos meios alternativos de solução de 
conflitos e do uso de técnicas de convocação das partes para serem sujeitos 
ativos na resolução das questões de seus próprios interesses.

b) Aprimoramento dos mecanismos de acesso

Reconhecidamente uma prática inovadora, quando o órgão 
comumente acionado para resolver os conflitos de interesses das pessoas 
inverte o papel e, com uso de mecanismos apropriados, convoca o cidadão 
para tornar-se sujeito ativo da resposta que delegou a outro para lhe 
responder. Por isso, o entendimento da expressão acesso deve ser ampliado, 
traduzindo-se não apenas nos em instrumentos tradicionais disponíveis 
para promover um encontro de entendimento.

Assim, passou o TJMA a utilizar todos os seus canais de diálogo 
com litigantes (Atendimento em secretaria, Ouvidoria, Telejudiciário, 
Site, etc.) para esclarecer como funciona a conciliação e suas vantagens na 
resolução de demandas, facilitando a receptividade dos mesmos, ao novo 
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papel que lhes é sugerido, o de ser protagonista na solução de conflito de 
seu interesse.

Disponibilizar aos litigantes diversas oportunidades para pleitear 
uma conciliação, seja no 0800-707-1581, no site – inclusive no momento de 
consulta do andamento do processo, ou em formulários na Secretaria das 
Unidades Jurisdicionais, é providência de estímulo e facilitação da solução 
conciliável das demandas.

A facilitação de mutirões, com a possibilidade de litigantes com 
grande volume de demandas agruparem suas audiências para momento 
único, é outra modalidade de fomento da conciliação.

O aprimoramento do sistema ATTENDE de 
agendamento de audiências, que admite o controle de 
resultados, para facilitar esses eventos, denominados 
de Pauta Específica II, confere maior autonomia da 
Parceira interessada na concentração das pautas, teve 
seu reconhecimento como mecanismos de acesso à 
Justiça na X edição do Prêmio Innovare. (INSTITUTO 
INOVARE, 2016b). 

Já para assegurar a inclusão dos não litigantes aos mecanismos 
alternativos de solução de conflitos, o desenvolvimento de facilidades para 
agendamento de uma conciliação pré-processual tem tido investimento 
maciço do setor de Tecnologia de Informação (TI) do TJMA, permitindo a 
todos os Cidadãos, de qualquer ponto da cidade onde se encontre instalado 
um Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania (CEJUSC), um 
agendamento de conciliação, com flexibilidade de datas, para melhor 
comodidade do solicitante.

A formação de parcerias com Instituições de Ensino Superior, 
especialmente com os cursos de direito, permite a ampliação da rede 
de atendimento ao público não litigante, trazendo a rotina de opção da 
não judicialização para ambiente de formação dos futuros operadores do 
direito, como será apresentado mais adiante. 

Além da solicitação presencial, o agendamento pode ser realizado 
por intermédio do 0800-707-1581, ou pela internet, sempre com o uso do 
sistema ATTENDE, tornando a solução conciliatória das questões mais 
acessível. 

Um sistema de comunicação direta entre o CEJUSC e empresas 
parceiras, com uso de e-mails, permite economia e celeridade no 
conhecimento da problemática, possibilitando um contato direto entre as 



Tratamento Adequado de Conflitos

123

partes, podendo o acordo ser alcançado, no diálogo pessoal entre as partes, 
com solução antecipada, dispensando a realização de audiência.

A sensibilização das empresas, especialmente as mais demandadas, 
sobre os ganhos com a atenção dedicada aos seus usuários, a realização de 
investimentos em formação de pessoal para o diálogo esclarecedor sobre 
os pontos controvertidos, maior autonomia e flexibilidade no momento da 
proposta de acordos, tudo isso é investimento que repercute no resultado 
do trabalho pela solução adequada de conflitos.

A criação de uma linha de comunicação, que permite contato direto 
entre solicitante da conciliação e convidado, assegura a ocorrência de 
diálogo que permite a promoção de um entendimento antecipado, antes 
mesmo da audiência, que será mais bem esclarecida no tópico próprio.

A mobilização para eventos de renegociação de dívidas, com o aval 
do Judiciário, é outra providência bem sucedida em assegurar ao cidadão, 
sem necessidade do uso da via forense, de resolver pendências financeiras, 
gerando a pedagógica noção de uso responsável do crédito.

Vale registrar a experiência com as plataformas públicas de solução 
de conflitos da relação de consumo nesses eventos, uma forma de acesso 
que inicia-se por estímulo pelos Centros de Conciliação e, já difundida, 
amplia-se para outros momentos. 

c) Ações para a fixação da cultura da conciliação 

Realização de eventos, como a semana nacional de conciliação ou 
a conciliação itinerante (ANEXO B), tornam ainda mais conhecidos os 
meios alternativos de solução de conflitos, levando esses serviços para as 
populações menos assistidas na defesa de seus direitos, terminando por 
estimular a mudança do hábito de entrega a um terceiro a solução de seu 
problema, fortalecendo a cultura da solução autocompositiva.

A antecipação da providência do novo Código de Processo Civil, 
que passa a vigorar em 18.03.2016, com o encaminhamento das questões 
suscetíveis de solução pela via da negociação, para o CEJUSC que funciona 
no Fórum, como ato judicial antecedente à citação, tem demonstrado a 
vantagem da providência, com maior potencial de solução consensual, 
diante da habilidade dos condutores do diálogo entre as partes. (BRASIL, 
2002).

Como forma de estímulo à conciliação, foi elaborada proposta de 
suspensão do recolhimento de custas para o caso de solicitação de prévia 
audiência de conciliação, formulada no momento da distribuição do pedido 
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inicial (ANEXO C), providência que repercute na economia processual em 
processos especiais que não possuem a conciliação como ato prévio, como 
no caso das execuções, consignação e ações monitórias, em uma adequação 
do negócio processual previsto no art. 190 do CPC/2015.

Essa proposta apresenta alguns ganhos na gestão dos processos. 
Uma delas é a redução dos gastos para quem propõe a demanda, não 
apenas na isenção inicial das custas processuais, mas na redução de tempo 
na solução dos conflitos e outros custos típicos do andamento do processo, 
retornam na melhor aceitação de uma proposta. Igual ao demanda do, que 
poderá encontrar entendimento dentro de suas possibilidades de solução, 
sem onerar-se ainda mais.

Ao Judiciário, a redução das despesas não se limita aos custos físicos 
do processo, uma vez que a redução de atos processuais e do trabalho 
dos servidores se somam com o equilíbrio na distribuição do trabalho das 
Unidades Jurisdicionais, que receberão o mesmo volume de processos 
para homologação de acordo e para instrução.

Outra providência que se aponta como eficiente para inibir a 
Judicialização é o estímulo à conciliação promovida pelas Serventias 
Extrajudiciais, não apenas para demandas de divórcio e sucessão, regulada 
pelo Provimento nº 04/2014 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado 
do Maranhão, que autoriza o procedimento de mediação e conciliação no 
âmbito dos Tabelionatos de Notas. (MARANHÃO, 2014).

O TJMA, com as presentes medidas, vem atuando de forma efetiva 
na implantação da cultura da solução alternativa de conflitos (ANEXO D), 
reconhecendo que ainda há muito por ser feito, sendo esta uma luta de 
diversos segmentos, cuja parceria leva a resultados ainda mais abrangente, 
razão pela qual se reconhece a importância do engajamento deste Tribunal 
com a Secretaria de Reforma do Judiciário para o desenvolvimento de 
estratégias de redução das demandas judicializadas.

13.6 Aferição de resultados, correções e aperfeiçoamento

Para reconhecimento de êxito e investimento em melhorias 
é necessário que se promova contínua avaliação das atividades 
desenvolvidas, especialmente em um projeto em implantação, sem 
parâmetros antecedentes para servir de modelos. 

Para compor um exemplo, o simples exame proporcional entre 
solicitações de agendamentos e acordos formulados não oferece uma 
compreensão perfeita do trabalho desenvolvido, especialmente quando 
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esse serviço busca a voluntariedade das partes para o entendimento, sem 
nenhuma coerção, em que pese a imposição constante do § 8º, do art. 334, 
do CPC 2015.

Além dessa particularidade, outros itens podem interferir nesse 
modelo de avaliação dos resultados, como a deficiência na comunicação com 
convidado, por erro de endereço ou falha na entrega da correspondência. 
Também influencia o resultado a ausência das partes.

Considerando tais situações, recomendável é fazer uma avaliação 
das diversas situações com as seguintes perspectivas:

a) Deficiência na entrega da correspondência - melhoramento 
da comunicação, inclusive com o uso dos meios eletrônicos para contato 
com pessoas jurídicas;

b) Ausência do convidado, mesmo com correspondência 
recebida em tempo hábil - necessidade de reforço da imagem do CEJUSC 
como local adequado para resolução de conflitos, não apenas como meio 
ágil, eficaz e menos oneroso, como também uma questão de antecedência 
de fase processual que se torna obrigatória com a vigência do novo CPC;

c) Ausência do Solicitante da audiência ou deste e do 
Convidado - tal ocorrência é sugestivo para uma comunicação direta 
entre as partes, com possível entendimento alcançado, devendo ser 
tal confirmado. Sendo negativa a informação, torna-se necessário o 
investimento na credibilidade dos Centros de Conciliação;

d) Audiência iniciada, mas sem acordo - Avaliação da 
demanda, para confirmação se o caso era suscetível de resolução por 
entendimento, até para definição de acolhimento de novos casos, ou na 
promoção de ação junto a empresas recalcitrantes, para melhoramento 
de seu relacionamento com os clientes. Também deve ser verificada a 
necessidade de um reforço na formação do conciliador ou mediador.

Assim, a avaliação de operosidade deve ser tomada na proporção 
entre audiências iniciadas e entendimentos alcançados. Um sistema 
informatizado de acompanhamento, que permita a identificação das 
partes e do facilitador do diálogo, torna-se essencial para os devidos 
investimentos de qualificação do trabalho e do resultado.

Com o uso do sistema ATTENDE, que passou a permitir o controle 
informatizado das conciliações a partir do final de março de 2013, é possível 
a extração de relatórios sobre a Conciliação sobre vários aspectos, o que 
nos permite aferir o grau de sucesso, ou dificuldades, na implantação dos 
meios alternativos de solução de conflitos.

A exposição dos resultados alcançados, como exibe no quadro 
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abaixo, excluindo-se o período das respectivas Semanas Nacional de 
Conciliação (SNC), posto ser uma avaliação diferenciada, indica bem como 
deve ser ponderada a totalização.

1º CEJUSC (Demandas preferencialmente processuais):

Quadro 2 – Período 01/03 a 01/12/2013 e 07/12 a 31/12/2013 (excluída a SNC)

TIPO QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
Audiência realizada com Acordo 125 11,75 (56,30)
Audiência realizada sem Acordo 97 9,12  (43,70)

Não Comparecimento do(s) 
Requerido(s) Voluntariamente 152 14,29

Não Comparecimento do(s) 
Requerente(s) Voluntariamente 106 9,97

Não Comparecimento do(s) 
Requerido(s) por Falta de 

Notificação
315 29,63

Não Comparecimento do(s) 
Requerente(s) por Falta de 

Notificação
208 19,56

Não Comparecimento de Ambas 
as Partes 57 5,36

Desistência do(s) Requerente(s) 
por telefone/e-mail (Todos) 1 0,09

Desistência do(s) Requerente(s) 
pessoalmente (Todos) 2 0,18

Total 1063 100
Fonte: Maranhão, 2015c.

Quadro 3 – Período 01/01 a 23/11/2014 e 29/11 a 31/12/2014 (excluída a SNC)

TIPO QUANTIDADE PERCENTUAL (%)

Audiência realizada com Acordo 418 12,13 (58,70)
Audiência realizada sem Acordo 294 8,5 (41,30)
Não Comparecimento do(s) 
Requerido(s) Voluntariamente 289 8,38
Não Comparecimento do(s) 
Requerente(s) Voluntariamente 523 15,17
Não Comparecimento do(s) 
Requerido(s) por Falta de 
Notificação

572 16,59

Não Comparecimento do(s) 
Requerente(s) por Falta de 
Notificação

383 11,11

Não Comparecimento de Ambas 
as Partes 90 2,61
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TIPO QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
Desistência do(s) Requerente(s) por 
telefone/e-mail (Todos) 847 24,57
Desistência do(s) Requerente(s) 
pessoalmente (Todos) 30 0,87

Total 3447 100
Fonte: Maranhão, 2015c.

Quadro 4 – Período 01/01 a 22/11/2015 e 29/11 a 31/12/2015 (excluída a SNC)

TIPO QUANTIDADE PERCENTUAL (%)

Audiência realizada com Acordo 609 27,23 (53,85)

Audiência realizada sem Acordo 522 23,34 (46,15)

Não Comparecimento do(s) 
Requerido(s) Voluntariamente 393 17,57

Não Comparecimento do(s) 
Requerente(s) Voluntariamente 94 4,20

Não Comparecimento do(s) 
Requerido(s) por Falta de 
Notificação

285 12,74

Não Comparecimento do(s) 
Requerente(s) por Falta de 
Notificação

30 1,34

Não Comparecimento de Ambas as 
Partes 215 9,61

Desistência do(s) Requerente(s) por 
telefone/e-mail (Todos) 22 0,98

Desistência do(s) Requerente(s) 
pessoalmente (Todos) 66 2,95

Total 2236 100
Fonte: Maranhão, 2015c.

Quadro 5 – Período 01/01 a 20/11/2016 e 22/11 a 27/12/2016 (excluída a SNC)

TIPO QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
Audiência realizada com Acordo 514 13,96 (22,24)
Audiência realizada sem Acordo 1797 48,80 (77,76)
Não Comparecimento do(s) 
Requerido(s) Voluntariamente 239 6,49

Não Comparecimento do(s) 
Requerente(s) Voluntariamente 78 2,13
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TIPO QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
Não Comparecimento do(s) 
Requerido(s) por Falta de 
Notificação

431 11,7

Não Comparecimento do(s) 
Requerente(s) por Falta de 
Notificação

161 4,37

Não Comparecimento de Ambas 
as Partes 430 11,68

Desistência do(s) Requerente(s) 
por telefone/e-mail (Todos) 17 0,46

Desistência do(s) Requerente(s) 
pessoalmente (Todos) 15 0,41
Total 3682 100
Fonte: Maranhão, 2016c.

Importante destacar que tal Unidade de Solução Alternativa de 
Conflito atua no apoio da Justiça de 1º Grau, no Fórum do Termo Judiciário 
da Capital, Comarca da Ilha de São Luís, atendendo de forma continuada, 
desde 2015, por antecipação das regras do CPC, apenas duas varas cíveis 
e três de família, de um total de 16 e 7, respectivamente, antes disso, por 
provocação das partes, para solução pacífica do processo.

A primeira informação relevante que se extrai dessas tabelas é o 
aumento das audiências realizadas - 222 audiências em 2013 (contagem a 
partir do final de março), 712 audiências em 2014, 1131 audiências em 2015 
e 2.311 audiências em 2016 resultados que revelam a adesão ao processo 
de solução autocomposiva dos conflitos, mesmo considerando a vigência 
do CPC/2015 a partir de março de 2016, que tornou fase inicial a audiência 
de conciliação uma etapa obrigatória.

Também merece destaque o fato de que mais de 50% das demandas 
que tiveram audiências realizadas até 2015 chegaram a uma solução pela 
via da conciliação, porém, após a imposição da referida audiência o que se 
observou foi uma forte resistência das partes no entendimento, passando 
a um percentual de 13,96% de acordos em termos absolutos ou 22,24% 
do total de audiências efetivamente realizadas, inserindo-se nesse cálculo 
as tentativas frustradas por falta de receptividade de empresas, cujos 
prepostos sequer permitiam a abertura formal do ato, já declarando não 
haver propostas a apresentar.

Apesar disso, necessário reforça que, até pelas observações dos 
participantes, a preparação técnica dos facilitadores – conciliadores e 
mediadores – é um instrumento essencial para alcance dos resultados 
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positivos.
O elevando índice de ausência percebido até 2015 decorre de ser 

uma participação totalmente voluntária, enquanto que a falta de acordos 
em 2016 é por conta de não terem os grande demandados ainda se dedicado 
a investir na solução dos conflitos pela via consensual, marca que indica 
necessidade de investimento para que reformulem sua política em relação 
às audiência de conciliação.

Na leitura do item não comparecimento voluntário das partes, onde 
se têm, em relação ao total de agendamentos, os seguintes resultados 
2013 – 29,62%, 2014 – 26,16%, 2015 – 31,38%, pode-se traduzir que nos 
dois primeiros anos, quando a procura era decorrente de provocação de 
uma das partes, a ausência já era significativa, o índice de comparecimento 
foi maior que de 2015, quando passou-se a introduzir a conciliação com 
fase processual de forma experimental, já notando-se sensível queda em 
2016, com falta de ambas as partes em 11,68% das audiências designadas, 
contudo, como dito antes, essa redução não implicou em aumento de 
solução.

Tais dados não repercutem na efetiva melhora no resultado de 
maior relevância (acordos), pois a ausência de interesse ou a falta de 
ofertas próximas da expectativa ou dos precedentes do juízo, levariam 
ao insucesso a tentativa de resolução do conflito, fenômeno que pode 
sofrer mudança com a determinação do CPC/2015 quanto a fixação do 
valor de dano moral pretendido, sentença baseada em precedentes fáticos 
semelhantes e condenação de honorários sucumbenciais na diferença 
entre pedido e resultado, que deve motivar uma maior proximidade entre 
pedido e oferta, resultado em aumento dos entendimentos.

De outro lado, espera-se uma revisão da postura das demandadas 
que, refazendo a avaliação de custos e benefícios, reconheçam ser 
economicamente mais vantajoso buscar uma solução consensual logo no 
início do processo, que bancar os custos de uma demanda prolongada, 
com suas diversas etapas, com oferta de contestação e impugnações, 
acompanhamento de audiências, produção de provas e demais atos de 
instrução processual, apresentação de alegações finais, embargos de 
declaração, apelação, acompanhamento do processo no Tribunal, defesa 
oral, recurso especial, agravos e outros atos que são utilizados para 
prolongar uma solução, na busca de uma redução de condenação, que 
passa a ser modulada desde o primeiro grau com os precedentes das 
Cortes Superiores, como recomenda o inc. V, § 1º, do CPC/2015. 

Ainda há necessidade de investimento por parte do próprio CNJ 
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para que sensibilize empresas de atuação nacional (bancos, prestadores 
de serviços, fabricantes de produtos etc.) na formação de seus prepostos 
para atuarem nas audiências de conciliação com maior conhecimento das 
demandas e autonomia de propostas de solução.

Percebe-se, com muita evidência, a diferença de resultados de 
empresas que investem na solução pacífica do conflito daquelas que 
apenas cumprem a obrigação de fazer-se presente nas audiências, como se 
observou na Semana Nacional de Conciliação de 2015, na qual o 5º CEJUSC, 
com majoritárias audiências de um banco com investimento nesse modelo 
de solução, teve 84% de conciliação nas audiências realizadas, enquanto 
que o 1º CEJUSC chegou a um pouco de 10% de entendimento e o 2º a mais 
que 18%. (MARANHÃO, 2015c).

Infelizmente, temos percebido que algumas pessoas jurídicas se 
fazem representar por terceirizados, ou mesmo quarteirizados, que pouco 
conhecem da estrutura da empresa, nada contribuindo para uma solução 
pacífica do conflito. 

Outro fenômeno que se espera mudar esse quadro tem ordem 
econômica. Até o CPC/73 as ações de reparação de danos morais, pedido 
sempre presente nas demandas de relação de consumo, indiscutivelmente 
tema mais recorrente na justiça, não exigia que houvesse indicação na 
inicial do valor pretendido como recompensa, gerando expectativas 
elevadas para ofertas mínimas.

Agora, com a coerência entre o valor pedido e valor de condenação, 
reduz-se a barreira de resistência, tornando mais viável às empresas 
economizarem o custo processual e formularem acordos que compensem 
o cliente, assegurando um melhoramento e garantindo uma fidelização na 
relação. 

Por outro lado, torna-se necessária a concentração das audiências de 
uma mesma empresa para dia comum, assim, com a presença de preposto 
preparado e menor custo de participação, o resultado é repassado para as 
propostas de entendimento.

A experiência tem revelado que a motivação para conciliação, 
quando se trata de demandas de larga escala, é bastante influenciada pelo 
ambiente externo, em especial, pela repercussão social e econômica das 
questões em conflito.

A entrada em vigor da Lei 13.058/2014, que passou a contemplar 
a guarda compartilha de filhos, afirmando que o tempo de convívio com 
os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai 
(art. 1.584, II, CC), inclusive como opção legal em falta de consenso entre 
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os pais (art. 1.584, § 2º, CC), trouxe para o Judiciário uma demanda antes 
pacificada e que ainda vem dificultando a solução desse conflito.

Essa situação importou no investimento ainda maior para o 
funcionamento no núcleo de mediação da família, com aplicação de 
ferramentas como a oficina de parentalidade, com o objetivo de formar 
nos pais, em processo de dissolução da convivência, a compreensão das 
responsabilidades com o bom desenvolvimento dos filhos.

Para facilitação desse trabalho, o CNJ desenvolveu uma versão 
online das oficinas de parentalidade para pais e mães, que buscam auxiliar 
famílias que enfrentam conflitos relacionados à ruptura do vínculo 
conjugal a criarem uma relação saudável junto aos filhos. (BRASIL, 2016b).

Contudo, não são apenas as novidades legislativas que interferem 
no cenário da busca pela solução dos conflitos no ambiente forense, ou 
pela busca do uso dos meios alternativos para tais questões.

No ano de 2014 tivemos uma procura bastante entusiasmada da 
Seguradora Líder, responsável pelo pagamento dos seguros de acidente 
automobilísticos (DPVAT) que, após avaliação médica, oferecia para 
pagamento o valor do seguro conforme a tabela de cobertura, porém, tal 
solução não despertou o interesse das partes e de seus advogados.

Vale destacar que no Judiciário maranhense o entendimento 
predominante era de que não havia necessidade de pedido administrativo 
antecedente à judicialização da questão, o que motivava alto índice de 
procura aos fóruns para resolução dessas demandas.

Nesse ínterim, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao 
Recurso Extraordinário (RE) 839353 de relatoria do Min. Luiz Fux, bem 
como ao Recurso Extraordinário (RE) 827412 de relatoria da Min. Cármen 
Lúcia, entendendo, com repercussão geral, que a exigência de prévio 
requerimento administrativo não fere a garantia prevista no inc. XXXV, do 
art. 5º da CF, afirmando que sem pedido administrativo antecedente, não 
fica caracterizada a lesão ou ameaça de direito.

Com essa posição sedimentada, houve uma redução das demandas 
e ausência de novos mutirões para o caso, explicando a redução de 
atendimentos no 1º CEJUSC entre 2014 e 2015.

Um fato inverso foi a edição da Súmula 543 do STJ, que conferiu o 
direito ao promitente comprador da imediata restituição do valor pago, 
em caso de resolução da promessa de compra e venda de imóvel.

Diante da crise financeira, muitas construtoras atrasaram a 
conclusão de suas obras, além disso, pela incidência das regras mercado, a 
baixa procura levou a queda de preços das unidades residenciais.
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As demandas que antes buscavam ressarcimento por danos 
decorrente na demora do recebimento dos imóveis, processos que possuíam 
uma expectativa de média a longa duração, passaram a ser iniciados por 
pedidos de restituição integral de valores pagos, com concessão antecipada 
de tutelas para tanto.

Houve verdadeira inversão de papeis, hoje são as construtoras que 
buscam negociar melhor forma de solução para essas questões com seus 
clientes.

Estudo sobre a experiência do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais, com a formalização de cooperação para a conciliação pré-
processual de conflitos entre clientes e empresas do mercado imobiliário 
(MINAS GERAIS, 2013), assim como a tratativa com o Conselho Regional 
de Corretores de Imóveis do Maranhão, para formação de uma Câmara 
de Conciliação, Mediação e Arbitragem em temas imobiliários, busca 
estabelecer um sistema viável para a rápida e apropriada solução dos 
conflitos nessa área.

Assim, observa-se que a gestão das demandas processuais exige 
uma contínua análise dos aspectos internos e externos, para definição de 
medidas que possibilitem uma melhor solução para os conflitos.

Não é muito diferente do controle das demandas pré-processuais, 
cujos resultados nos últimos três anos são apresentados pelo relatório do 
2º CEJUSC, que é mantido pelo TJMA, voltado ao atendimento de público 
que busca solução de conflitos pré-processuais.

2º CEJUSC (Demandas preferencialmente pré-processuais):

Quadro 6 – Período 01/03 a 01/12/2013 e 07/12 a 31/12/2013 (excluída a SNC) 

TIPO QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
Audiência realizada com Acordo 277 32,85 (70,66)
Audiência realizada sem Acordo 115 13,64 (29,34)
Não Comparecimento do(s) 
Requerido(s) Voluntariamente 206 24,43

Não Comparecimento do(s) 
Requerente(s) Voluntariamente 19 2.25

Não Comparecimento do(s) 
Requerido(s) por Falta de 
Notificação

185 21,94

Não Comparecimento do(s) 
Requerente(s) por Falta de 
Notificação

1 0,11
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TIPO QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
Não Comparecimento de Ambas as 
Partes 32 3,79

Desistência do(s) Requerente(s) por 
telefone/e-mail (Todos) 2 0,23

Desistência do(s) Requerente(s) 
pessoalmente (Todos) 6 0,71
Total 843 100
Fonte: Maranhão, 2015c. 

Quadro 7 – Período 01/01 a 23/11/2014 e 29/11 a 31/12/2014 (excluída a SNC)

TIPO QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
Audiência realizada com Acordo 596 43,63 (73,58)
Audiência realizada sem Acordo 214 15,66 (26,42)
Não Comparecimento do(s) 
Requerido(s) Voluntariamente 226 16,54
Não Comparecimento do(s) 
Requerente(s) Voluntariamente 90 6,58
Não Comparecimento do(s) 
Requerido(s) por Falta de 
Notificação

73 5,34

Não Comparecimento do(s) 
Requerente(s) por Falta de 
Notificação

2 0,14

Não Comparecimento de Ambas as 
Partes 113 8,27

Desistência do(s) Requerente(s) por 
telefone/e-mail (Todos) 21 1,53
Desistência do(s) Requerente(s) 
pessoalmente (Todos) 31 2,26
Total 1366 100
Fonte: Maranhão, 2015c. 

Quadro 8 – Período 01/01 a 22/11/2015 e 29/11 a 31/12/2015 (excluída 
a SNC) 

TIPO QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
Audiência realizada com 
Acordo 696 41,15 (70,10)
Audiência realizada sem 
Acordo 297 17,56 (29,90)
Não Comparecimento do(s) 
Requerido(s) Voluntariamente 287 16,97
Não Comparecimento do(s) 
Requerente(s) Voluntariamente 118 6,97
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TIPO QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
Não Comparecimento do(s) 
Requerido(s) por Falta de 
Notificação

82 4,85

Não Comparecimento do(s) 
Requerente(s) por Falta de 
Notificação

1 0,06

Não Comparecimento de 
Ambas as Partes 150 8,87
Desistência do(s) Requerente(s) 
por telefone/e-mail (Todos) 19 1,12
Desistência do(s) Requerente(s) 
pessoalmente (Todos) 41 2,42
Total 1691 100
Fonte: Maranhão, 2015c. 
 
Quadro 9 – Período 01/01 a 20/11/2016 e 22/11 a 28/12/2016 (excluída a SNC) 

TIPO QUANTIDADE PERCENTUAL (%)
Audiência realizada com 
Acordo 822 34,61 (68,28)
Audiência realizada sem 
Acordo 382 16,08 (31,72)
Não Comparecimento do(s) 
Requerido(s) Voluntariamente 524 22,07
Não Comparecimento do(s) 
Requerente(s) Voluntariamente 150 6,32
Não Comparecimento do(s) 
Requerido(s) por Falta de 
Notificação

181 7,62

Não Comparecimento do(s) 
Requerente(s) por Falta de 
Notificação

0 0

Não Comparecimento de 
Ambas as Partes 231 9,73
Desistência do(s) Requerente(s) 
por telefone/e-mail (Todos) 12 0,50
Desistência do(s) Requerente(s) 
pessoalmente (Todos) 73 3,07
Total 2375 100
Fonte: Maranhão, 2016c.

Inicialmente observa-se a progressão das audiências realizadas - 392 
audiências em 2013 (contagem a partir do final de março), 810 audiências 
em 2014, 993 audiências em 2015 e 1024 audiências em 2016, observando 
que parte do público atendido passou a ser acolhido por outros CEJUSCs, 
formados em parcerias com Instituições de Ensino Superior, ou por 
investimento de outros órgãos, que passaram a intensificar as ações de 
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solução consensual de conflitos, como é o caso do PROCON, disseminando 
a cultura da não judicialização.

O elevado índice de sucesso, superior a 70% na média das audiências 
realizadas, deve-se a dois pontos, principalmente, a voluntariedade de 
quem procura o centro, e o investimento de empresas parceiras que, com 
a instalação de postos de atendimento dentro do CEJUSC, atua com maior 
qualidade na busca de uma solução das questões ali apresentadas.

Porém, serve de alerta para melhoria do atendimento a ausência 
voluntária dos Requeridos (24,43% em 2013, 15,54% em 2014 e 16,97% 
em 2015, 22,07% em 2016), em sua grande parte pessoas jurídicas, que 
ainda precisam ser sensibilizadas da importância de disponibilizar acesso 
para uma negociação de conflitos, devendo o Poder Judiciário abraçar 
projetos que permitam esse diálogo por via eletrônica, como já acontece 
com os mencionados sites: consumidor.gov.br, mantido pelo Ministério 
da Justiça (BRASIL, 2016h), e o limpa nome, do Serasa Experian (2016), 
além, é claro, de desenvolver seus próprios mecanismos de tratamento 
virtual de demandas, o e-Conciliação, sistema que irá realizar mediações 
em conflitos entre consumidores e os maiores bancos do país. Espera-se, 
assim, que vários conflitos possam ser resolvidos sem a necessidade de ir 
para o Judiciário, diminuindo a quantidade de processos. (BRASIL, 2015b).

Por outro lado, com a formação de parceria para comunicação 
eletrônica com pessoas jurídicas com maior índice de solicitação, 
permitiu uma melhor significativa da ausência por falta de notificação 
dos requeridos (21,94% em 2013, 5,34% em 2014 e 4,85% em 2015, 7,62% 
em 2016), observando que, com maior evidência do CEJUSC,  a maior 
variedade de empresas demandas terminou por elevar as dificuldades de 
aceso a essas.

 É importante destacar que, tratando-se de procedimento pré-
processual, não há obrigatoriedade de cadastramento de meio eletrônico 
de comunicação, como é previsto no CPC/2015 (§ 1º, art. 246), para citação 
e intimação, devendo ser intensificado o convênio de favorecimento da 
comunicação eletrônica. (BRASIL, 2015c).

Mais um índice que merece atenção é o que informa o não 
comparecimento espontâneo ou desistência do Requerente (7,25% em 2013, 
18,69% em 2014 e 19,38% em 2015), inicialmente tomado por descrédito 
da parte com o procedimento, ficou confirmado que tal dado revela, na 
sua maioria, o entendimento externo ocorrido entre as partes antes em 
conflito, confirmando, de forma positiva, a expectativa desse trabalho, ou 
seja, o empoderamento do cidadão para se tornar condutor da solução de 
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seus conflitos, o que não se observou em 2016 (6,82%), resultado influído 
pela ausência de notificação dos Requeridos (BRASIL, 2015c).

Quanto a homologação dos acordos alcançados nas demandas 
pré-processuais, a Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, através 
do Provimento 162013, optou pela distribuição dos termos dentre os 
Magistrados competentes para cada tema do entendimento, burocracia 
que contraria o escopo da celeridade da Resolução CNJ nº 125/2010, além 
de retardar a homologação, comprometendo a celeridade esperada pelos 
usuários do CEJUSC (MARANHÃO, 2013).

Em face da dificuldade de recursos humanos, pouco número de 
Magistrados para as Unidades Judiciais instalada, com permanente 
vacância em Comarcas no interior, além da necessidade de cumprimento 
das metas de julgamentos de processos, que priorizam o atendimento 
processual, acrescida das dificuldades orçamentárias, a providência 
de monitoramento virtual dos Centros, com apoio de equipes regionais 
(Resolução 182015), revelou-se de bom desenvolvimento.

Outros aspectos positivos são produtividade e divisão de trabalho 
equilibrados, identidade entre o Julgador competente do tema e a 
sociedade, fortalecendo a imagem do Judiciário, além de melhor controle 
das demandas pelas Secretarias Judiciais.

Para execução dessa normativa, o sistema ATTENDE de controle 
das conciliações foi aperfeiçoado de modo que, cada procedimento 
aberto ficasse registrado digitalmente até a remessa do termo do acordo e 
documentos essenciais às Unidades Judiciais competentes para julgamento 
do feito, fazendo-se a remessa desse material pelo sistema de comunicação 
interno (DIGIDOC), para os Juizados com observação da competência 
pelo domicilio do solicitante, ou à Secretaria de Distribuição dos Fóruns, 
recebidos como procedimentos pré-processuais de resolução consensual 
de conflitos, cadastrados na forma seguinte: 

I – com a classe processual “Reclamação Pré-processual” (código 
11875), e 

II – depois de homologado o acordo, a classe processual da aludida 
reclamação deverá ser convertida para “Homologação de Transação 
Extrajudicial” (código 112).

Os dados indicam que há necessidade de investimento na formação 
de novos conciliadores, principalmente para as comarcas com menor 
estrutura de atendimento, assim como na continuação de formação dos 
conciliadores em atividade, esses por meio do sistema de educação à 
distância em cursos oferecidos pelo CNJ ou outra entidade reconhecida 
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pelo NUPEMEC/TJMA para aprimoramento de técnicas de conciliação e 
mediação e de temas correlatos.

13.7 Parcerias 

O trabalho para implantação de Política Nacional de tratamento 
adequado de conflitos, especialmente do movimento pela conciliação, 
como solução de demandas tendentes a serem judicializadas ou em trâmite, 
não pode ser empreendido exclusivamente pelo Judiciário. Daí por que 
é importante que haja integração de esforços, com entidades de atenção 
social na área jurídica, na formação de um compromisso para implantação 
de práticas alternativas de solução de controvérsias é essencial para 
fortificação desse movimento.

Essa é a recomendação do Projeto Movimento pela Conciliação – 
Manual de Implantação, produzido pelo CNJ, que sugere:

Faz-se necessário integrar a Administração Pública e 
a Sociedade Civil no projeto, minimizando os custos 
do Poder Judiciário e maximizando o interesse e 
o esforço conjuntos, obtendo-se de cada parceiro 
o melhor no desempenho de sua atividade (por 
exemplo, das faculdades, mão-de-obra qualificada; de 
concessionárias de prestação de serviço, tecnologia de 
ponta; dos órgãos públicos, informações centralizadas 
em bancos de dados (Detran, IRGD, Bacen, Receita 
Federal, Infoseg).
Esses convênios podem ter feição nacional, estadual 
e municipal, segundo a fonte de interesses que irão 
atingir, podendo ser firmados diretamente entre as 
entidades públicas ou privadas e os Tribunais de 
Justiça de cada Estado e Tribunais Federais Regionais, 
ou mesmo em âmbito nacional pelos Tribunais 
Superiores e CNJ, com mera adesão de Estados ou 
Regiões interessadas em integrá-los.
Os convênios locais devem ser submetidos à 
autorização dos Tribunais de Justiça e Tribunais 
Regionais, a quem será conferida a análise final da 
conveniência e da oportunidade de sua realização, 
podendo delegar ao magistrado atuante na comarca 
a possibilidade de assiná-lo em seu nome, após a 
devida aprovação.
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O importante é que os convênios estabeleçam de 
maneira clara e objetiva as regras dessa parceria e as 
obrigações de cada participante. (BRASIL, 2016f).

 
A interinstitucionalidade decorre da identificação de entidades 

públicas e privadas que possuam objetivos comuns e que, ainda que com 
abordagem diversas, tenham capacidade de reunir esforços para execução 
de suas missões.

Havendo compromissos comuns de assegurar a proteção de 
direitos, garantir melhor qualidade de vida, reduzir conflitos, por que não 
reunir essas entidades em direcionamento comum, fazendo da cooperação 
a estratégia para o sucesso de todos os envolvidos e maior resultado aos 
destinatários dessas ações.

As parcerias surgem exatamente para permitir que instituições 
que possuam afinidades de objetivo e trabalho, alcance seus resultados, 
ampliando seu espectro de atendimento.

Com esse parâmetro, em face das demandas identificadas e 
reconhecidas instituições como linhas de atuação assemelhadas, foram 
formalizados diversos termos de parcerias voltadas a disseminação da 
cultura de resolução adequada de conflitos e formação de uma sociedade 
em atuando em solidariedade pela vivência harmoniosa.

13.7.1 Parcerias com entidades de atenção jurídica à sociedade 

A formação de parceria com entidades como OAB-MA, Defensoria 
Pública e Procuradoria Geral de Justiça destinada ao estímulo e 
reconhecimento das atividades desenvolvidas nos Centros Judiciários 
de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) é passo de fortificação do 
empreendimento (ANEXO E).

Além de assegurar a validade dos atos provenientes dos CEJUSCs, 
esses parceiros poderão promover execução de acordos não adimplidos 
voluntariamente; ou na efetivação de medidas de garantia dos direitos não 
suscetíveis de solução pela via conciliatória, assim como nas demandas 
que não obtiveram solução pela conciliação.

Também é importante que, no âmbito de sua representação, 
essas entidades promovam encontros e debates para discussão de tema, 
estimulem a formação de conciliadores e desenvolvam trabalhos de 
implantação de medidas alternativas de solução de controvérsias, para os 
quais poderão contar com o apoio do Judiciário.
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Outra parceria de bastante proveito é a firmada com o órgão de 
Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) (ANEXO F), com vistas a 
proporcionar a conciliação pré-processual nas demandas decorrentes da 
relação de consumo. Assim, o intercâmbio de experiências, solidariedade de 
informações, partilha de agendas para realização de sessões de conciliação 
e homologação de acordos celebrados no PROCON são algumas das ações 
conjugadas.

A divulgação das ações desenvolvidas por cada uma das parceiras e 
o encaminhamento de demandas para o ente próprio para o tratamento da 
questão é outra medida de fortalecimento das instituições.

Nova experiência vem sendo implementada em ambientes de 
atendimento ao cidadão que reúnem diversos serviços ao público, 
especialmente na facilitação de acesso a documentos denominados, no 
Maranhão, de Casa do Cidadão.

Em espaço com significativo número de pessoas transitando todos os 
dias, disponibilizar informações sobre a garantia de direitos dos cidadãos 
e interesse da sociedade motivou a criação de um Balcão de Direitos onde, 
além de orientações diversas sobre direitos e encaminhamentos de garantia 
dos mesmos, propicia-se o agendamento de audiências de conciliação para 
resolução de conflitos na sua modalidade mais simples e efetiva.

Para admitir a colaboração externa foi expedida a Resolução GP 
72015 de 12 de fevereiro de 2015 (publicado no dia 13.02.2015), que regula a 
atuação de conciliadores voluntários, buscando oportunizar aos servidores 
públicos e a sociedade em geral o exercício de uma atividade colaborativa 
e filantrópica, ampliando o leque de atuação, observada a capacitação dos 
conciliadores. (MARANHÃO, 2015b).

Diante da demonstração de interesse de Servidores de outras esferas 
da Justiça (Eleitoral e Federal), além da importância nos investimentos 
da conciliação junto ao MP e DP, resta proveitosa a parceria com essas 
entidades para formação de conciliadores/mediadores dentro do próprio 
quadro de funcionários (ANEXO H), permitindo a participação voluntária, 
ou mesmo com compensação de horas, de modo a assegurar maior número 
de voluntários em atuação nas Comarcas, especialmente naquelas em que 
não houver outras estruturas de parcerias.

13.7.2 Parceria com instituições de ensino superior

Retornando ao Manual de Implantação do Projeto Movimento pela 
Conciliação, foi idealizado o Projeto Composição de Litígio – Aprendendo 
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uma nova fórmula de Solução das Lides (ANEXO I), com a sugestão para 
inserir as ideias da cultura de pacificação nos estabelecimentos de ensino, 
com a criação de núcleos de conciliação; inclusão de discussão sobre as 
medidas alternativas de solução de conflitos, não apenas para o curso 
de Direito, mas para Psicologia, Assistência Social, dentre outros, como 
forma de interação para criação de equipes multidisciplinares e de agentes 
multiplicadores. (BRASIL, 2016f).

Ainda recomenda a inclusão nos currículos de disciplinas que tratem 
dos meios alternativos e não adversariais de resolução de conflitos, com 
conhecimento e aperfeiçoamento de técnicas de conciliação, negociação, 
mediação e outras, bem como para formação de convênios e parcerias com 
o Poder Judiciário para instalação de postos de conciliação.

Reconhecendo que a disseminação do movimento pela conciliação 
tem passagem obrigatória nos centros de formação de operadores do 
direito, pois é necessário trabalhar o processo de conscientização dos 
estudantes sobre o novo perfil do profissional, assim, ao atender o usuário 
de seus serviços, após análise da demanda trazida, terá condições de dar 
ao seu cliente as diversas possibilidades de encaminhamento para solução 
da questão, para efetividade dessa ideia foi implementado o Projeto de 
Capacitação de estudantes de Direito para atuação voluntária nos Centros 
de Conciliação do TJMA (ANEXO J). 

Avaliações sobre investimentos, custos, tempo e possibilidade de 
resultados sobre as demandas são informações que devem constar da 
consultoria ética da relação entre o profissional e seu eventual constituinte. 
A inserção, não apenas das disciplinas sobre alternativas de resoluções 
de conflitos, mas a formação prática de conciliadores e mediadores, e o 
exercício dessa atividade, possibilitará ao futuro profissional a qualificação 
que o mercado passa a exigir.

Merece destaque, além dos benefícios pedagógicos, o cumprimento 
de metas curriculares, pois o curso de formação é também de extensão e a 
atuação em sessões de conciliação e mediação serve como cumprimento da 
carga horária de estágio curricular.

Para a instituição de ensino, além de oferecer a seus alunos uma 
opção diferenciada de enfrentamento profissional, ou do cumprimento das 
exigências regulamentares do Ministério da Educação, resta o envolvimento 
com a comunidade do entorno, maior beneficiária dos serviços oferecidos, 
trazendo a satisfação do compromisso com a responsabilidade social.

Assim, o investimento para instalação de um Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cidadania nas Instituições de Ensino Superior 
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tornam-se ganhos para a entidade que passa a adotar essa linha de 
atendimento, motivando a formação de uma parceria com ganhos 
múltiplos (ANEXO K).

Quase sempre associada aos Núcleos de Práticas Jurídicas ou 
Escritórios Escola, o CEJUSC se fortalece pela garantia, nesse particular, de 
permitir a propositura de providências administrativas ou judiciais, caso 
não seja alcançado um acordo na sessão de conciliação.

Tratando-se dos cursos de Direito, a experiência recomenda que 
o grupo de conciliadores seja selecionado entre alunos dos períodos 
intermediários, sendo a inserção do exercício de não litigância antecedente 
às disciplinas que preparam os alunos para as lides forenses.

A oportunidade de experimentar a vivência da solução de conflitos 
é sempre desafiadora para o aluno de Direito. Habituando-se ao uso de 
meios alternativos, antes mesmos de prever a judicialização da questão, 
será formado um profissional com qualidade de maior amplitude no que 
se refere a ofertas de serviços aos seus clientes, além de reservar para 
judicialização as causas que não foram resolvidas por outra forma.

É oferecida aos conciliadores voluntários a oportunidade de 
não apenas experimentar a conciliação solicitada pela pessoa física, nas 
questões de relação de consumo, família, vizinhança e outros conflitos, 
como se tem a chance, na parceria com as Entidades Representativas 
de Classe, da conciliação pré-processual de temas empresarias, ou, por 
intermédio de deslocamento das audiências de pautas especificas, a 
conciliação processual, possibilitando amplo espectro de conhecimento 
dos operadores do direito sobre as diversas oportunidades de aplicação 
do tema.

A experiência de instalação de CEJUSC em parceria com cursos 
de Administração e Pedagogia, que lidam com técnicas de tratamento 
de pessoas e resolução de conflitos, é igualmente produtiva, sem falar na 
possibilidade de colaboração de estudantes de serviços sociais e psicologia, 
apesar de ser conhecido o interesse de estudantes de outras áreas de 
conhecimento que se habilitam para atuar como conciliadores voluntários, 
favorecendo a multidisciplinaridade no tratamento do conflito.

Diante a rotatividade natural da participação dos estudantes 
nos Centros de Conciliação, torna-se adequado o estímulo às IES para 
formação de instrutores e, a partir daí, ter dentro desses ambientes a 
contínua preparação de conciliadores/mediadores (ANEXO L).

Fica a cargo do Núcleo de Conciliação, até por delegação de 
atribuições a Juízes Coordenadores dos Centros, ou pela Escola Superior 
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da Magistratura, a observância das condições de validação do curso – 
carga horária, conteúdo, capacitação do instrutor e estágio, nos moldes 
das recomendações do CNJ para o tema.

13.7.3 Parceria com instituições privadas ou representativa da classe

A preocupação com um público significativo de empreendedores, 
especialmente os de menor porte, sem estruturas para buscar providências 
judiciais de garantias de direitos, ao tempo que não se pretendia ocupar 
os espaços dos Centros de Conciliação com vocação de atendimento às 
pessoas físicas, levou a busca de parcerias com entidades representativas 
de classe.

As Federações das Indústrias e Comércio, as Associações Comerciais 
e o Sebrae, como entidades de defesa das forças econômicas, promotoras 
de ações de apoio e desenvolvimento, revelaram ser as adequadas para 
abrigar os Centros de Conciliação Empresarial (ANEXO M).

Nesses ambientes, micros, pequenos e empreendedores individuais 
passam a contar com a possibilidade de agendar conciliações para busca 
de créditos, resolver problemas de contratos com fornecedores ou bancos, 
ao tempo em que recebem das mesmas orientações, formações e outros 
ganhos para seu maior investimento. Por outro lado, as entidades ganham 
a legitimação representativa, oferecendo espaço de serviços para seus 
associados.

Indicado é que haja entre essas entidades e IES parcerias para que 
estudantes, já devidamente qualificados, em regime de estágio, venham a 
atuar como conciliadores. Essa união permite que as entidades não desviem 
a atuação de seus empregados e possibilite, ao estudante conciliador, a 
oportunidade de atuar em mais uma área, fortalecendo sua formação 
profissional.

13.7.4 Parceria com empresas para participação nas conciliações

A implantação da cultura da conciliação não é necessária apenas 
nos indivíduos que compõem a sociedade, por isso é indispensável que 
se demonstre às pessoas jurídicas, principalmente empresas que possuem 
grande público e, por conseguinte, maior número de demandas, que essa 
é uma providência viável.

Sem desconhecer o compromisso social que deve ser integrante 
das diretrizes dos investidores, não se prescinde de revelar a viabilidade 
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econômica da participação das empresas na conciliação.
Sendo um evento de participação voluntária na fase pré-processual, 

a oferta de instrumentos facilitadores de convocação deve ser explorada. A 
importância da comunicação eletrônica que se faz presente por intermédio 
de um e-mail indicado pela empresa, incluído em seu cadastro no sistema 
ATTENDE, toda solicitação de audiência é imediatamente encaminhada à 
Empresa parceira. Desse modo, além de consulta no site da integralidade 
do pedido e documentos que acompanham, esta poderá buscar o diálogo 
direto com o solicitante, permitindo uma solução mesmo antes da 
audiência.

Firmada a parceria para comunicação eletrônica com empresas 
(ANEXO N), também como vantagem a ser convertida na melhora 
das negociações para entendimento da demanda, há possibilidade de 
concentração das audiências em CEJUSC e datas específicas, permitindo a 
especialização de um preposto, sempre presente para apresentar propostas 
de negociação para as demandas.

13.7.5 Parceria com empresas para instalação de Posto de Conciliação 
Expressa - Expressinho

Diante da quase exclusividade no fornecimento de serviços ou 
produtos, algumas empresas recebem demandas pela conciliação em 
uma larga escala. Preocupadas com o melhor relacionamento com seu 
cliente, conhecedores da importância do diálogo como primeiro meio 
de esclarecimento de eventuais dúvidas sobre os contratos firmados 
e apresentação de ofertas alternativas, mais adequadas aos perfis dos 
usuários, foi implantado o sistema de Posto de Conciliação Expressa, 
chamado de expressinho. Tal Posto, já vem sendo experimentado em 
outros estados, onde um preposto devidamente capacitado e com 
autonomia de ofertas de propostas, ou com contato direto com a central de 
ofertas, apresenta uma proposta para solução das demandas que surgirem 
(ANEXO O).

Acolhida a proposta, ou buscada a intermediação de um conciliador 
para auxiliar no encontro de uma alternativa para a questão apresentada, 
é o entendimento reduzido a termo e encaminhado ao Judiciário para 
sua devida homologação, assim como é o destino dos demais acordos 
celebrados, dando aos usuários uma tranquilidade maior sobre o 
cumprimento das obrigações assumidas.

Conforme foi dito no início deste livro, a universalização de acesso 
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ao Judiciário sempre foi um desejo social. Sabe-se que estudos das mais 
diversas ordens, em diferentes culturas, buscaram encontrar um meio 
de facilitar ao cidadão a oportunidade de ter o seu direito reconhecido. 
A Conciliação existe e o modo de uso pode ser proposto, até em poucas 
linhas. 

13.7.6 Parceria com empresas para atendimento ao consumidor em 
situação de inadimplência -  Balcão de Renegociação de Dívidas

O programa Consumidor Adimplente – Cidadão com plenos 
Direitos (ANEXO P), que busca auxiliar as pessoas que se encontram em 
situação de inadimplemento a encontrarem uma forma de ajustarem suas 
dívidas com a capacidade de pagamento, bem como o intuito de reinserir 
esses cidadãos ao mercado de consumo e restabelecer os laços de confiança 
entre os integrantes dos polos de mercado. 

Buscando ser uma experiência embrionária do meio de conciliatório 
de resolução do superendividamento previsto no Projeto de Lei 283/2012, 
que altera o Código de Defesa do Consumidor em trâmite no Congresso 
Nacional (BRASIL, 2012), o I Balcão de Renegociação de Dívidas de São 
Luís (anexo), coordenado pelo NUPEMEC/TJMA, realizado no período 
de 30/11 a 04/12, contou a presença de mais de 4.000 pessoas, realizando 
renegociações de dívidas com valor de abatimento superior a 30%, e 
parcelamentos compatíveis com o orçamento familiar,

Com negociação que variaram entre R$ 37,79 a R$ 1.973.607, 
o evento deve uma dimensão bem democrática, acarretando para o 
Judiciário solução de pendências judicializadas e, principalmente, inibindo 
surgimento de novas questões.

A medida, além de ser positiva para o cidadão em situação de 
inadimplência, possibilitar a captação de recursos para economia em 
tempo de dificuldades de novos negócios, prevenir ou por fim a litígios 
judiciais, teve alcance imensurável no que diz respeito à cultura da solução 
heterocompositiva dos conflitos, repercutindo para além das fronteiras do 
evento.

Com essas medidas é que a conciliação busca consolidar-se na 
sociedade brasileira, efeito já percebido na opção dos estudantes de 
direito que vem interessando-se no tema para elaboração de trabalhos 
de conclusão de curso, assim como nos pesquisadores para suas teses de 
mestrado e doutorado, além, é claro, das iniciativas particulares que se 
ampliam no sentido de oferecer à sociedade um modelo alternativo de 
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solução de conflitos.
O sucesso dessa experiência permitiu em 2016, em quatro 

edições ocorridas pelo estado mais de 10.300 atendimentos, tendo como 
incremento a inclusão do atendimento pela plataforma digital, que teve 
boa receptividade pelo público.

13.7.7 Parceria para o programa de estímulo ao uso dos mecanismos 
virtuais para solução de conflitos

O reconhecimento que vem ganhando os CEJUSCs tem despertado 
o alerta para que seu sucesso não se torne a razão de impossibilidade de 
desenvolver seus objetivos, com a ocorrência de acúmulo de serviços que 
possam comprometer a qualidade do atendimento, é necessário que se 
apresente à sociedade um ambiente novo de resolução de demanda.

Acresça-se a essa preocupação a identificação de um público que 
integra uma sociedade que vive correndo, sem tempo para muitas coisas, 
inclusive defesa de seus direitos, ou que não possua estruturas próximas 
para buscar a resolução de suas demandas.

O programa de estímulo ao uso dos mecanismos virtuais para 
solução de conflitos (ANEXO Q) surge com a perspectiva de popularizar 
esse mecanismo como ambiente adequado de solução de conflitos da 
relação de consumo e tratamento do superendividamento, com o uso da 
negociação direta.

Diversamente das sessões presenciais, onde muitas respostas 
devem ser dadas quase que instantaneamente, as decisões via plataforma 
são assíncronas, permitindo aos usuários, diante de uma oferta de solução, 
poder avaliar com maior tranquilidade, inclusive consultar familiares e 
técnicos sobre a satisfação de seus interesses.

Cabe aos NUPEMECs a captação de empresas que possuam grande 
volume de demandas e que já podem disponibilizem outros canais de 
comunicação com o público, para adesão da plataforma (ANEXO R), que 
dentre outras funcionalidades, possui a possibilidade de encaminhamento 
do entendimento para homologação dentro da plataforma, ou solicitação 
de audiência presencial.

A relevância desse trabalho mobilizou a Ouvidoria Estadual de 
Justiça do Maranhão, que já desenvolve ações sistêmicas e integradas para 
o fomento dos mecanismos consensuais de solução de conflitos, como 
recomenda a Portaria CNJ nº 16/2015 (2015c) como na orientação acerca 
dos meios adequados de solução de conflitos; na disponibilidade de atalho 
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para formulário de agendamento de conciliação em sua página no site, 
ou no próprio agendamento de audiências pelo seu call center, a também 
disponibilizar pontos de acesso às plataformas públicas de mediação e 
conciliação, destinando servidores para auxiliarem os usuários no uso 
desses mecanismos (ANEXO S).

Por fim, vale ressaltar que, caso o entendimento não venha a ocorrer, 
as tratativas poderão ser adicionadas como documentos em eventual 
judicialização do conflitos, inclusive para comprovação de tentativa de 
conciliação prévia, que pode dispensar a repetição desse ato. 

13.7.8 A interinstitucionalidade e a Parceria para aplicação de Oficinas 
de Parentalidade – Pais e Filhos

Das modalidades de conflitos que mais atenção merece na forma 
de aplicação de meios adequados de tratamento de conflitos, dada a 
potencialidade de repercussão que possui, os de ordem familiar é sem 
dúvida o que implica em uma maior variedade de tratamento.

Ainda no enfrentamento da receptividade de acolhida aos meios 
de resolução de conflitos pela autocomposição, todos os investimentos 
que possam sugerir um comprometimento de maior duração têm maior 
dificuldade de aplicação.

Não se trata de desconhecer as vantagens de uma mediação, muitas 
vezes estendidas para pessoas não apenas próximas do conflito, como o 
caso dos pais, quando sessões envolvem as novas famílias, ou parentes que 
compartilham a responsabilidade pelo cuidado e sustento das crianças. 
Nem mesmo de desmerecer técnicas mais apuradas, com os processos 
de constelação familiar, pelo qual se busca a superação das resistências 
internas para um melhor tratamento dos problemas relacionais.

O que se sabe é que, respeitando a autonomia da vontade das 
partes, caso haja rejeição preliminar de um processo mais duradouro, 
outra alternativa deve ser oferecida, para que se possa dá aos pais uma 
conscientização de suas responsabilidades, para que venham a tomar 
decisões mais maduras quando ao futuro dos filhos.

Esse desavio traz, novamente, dentro das limitações do Judiciário 
a necessidade de que parcerias seja formalizadas para que se amplie os 
ambientes de sua realização.

A interinstitucionalidade ganha um papel amplificado, com o 
reconhecimento de diversos parceiros que possuam uma atividade de 
semelhante intervenção familiar, que possa acrescer nas suas ações uma 
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dinâmica que estimule o diálogo responsável e vantajosos para criação 
dos filhos, com redução de conflitos entre os pais e melhor convivência 
de todos.

Dentre os parceiros identificados, observou-se que órgão que 
integram o serviço público de atenção e assistência social, com foco na 
prevenção e tratamento de conflitos familiares, seriam interessados 
em formação de uma parceria interinstitucional para execução dessas 
oficinas, surgindo daí o projeto denominado A interinstitucionalidade no 
tratamento adequado de conflitos – aplicação da oficina de parentalidade 
por instituições que integrem o sistema de atenção e defesa de direitos 
(ANEXO O).

Além estruturas de gestão políticas, como foi o caso da acolhida 
pela Secretaria Estadual de Assistência Social, é com os Municípios, por 
intermédio dos Centros de Referência e Assistência Social – CRAS, que se 
pretende desenvolver essas oficinas para famílias que sequer buscariam 
ou encontrariam em suas cidades estruturas do sistema de justiça para 
auxiliar nessa ação de fortalecimento de uma relação familiar mais madura. 
(ANEXO P) 

14 CONCLUSÃO
 

Tenho dito, com certa frequência, da felicidade que tenho com o meu 
tempo de vida. As transformações que tive oportunidade em ver acontecer 
me fazem não apenas um conhecedor da história, mas um observador das 
mudanças e das suas influências na sociedade.

Com relação ao universo jurídico fui iniciado nos estudos básico na 
época do regime militar, período em que as informações, além de limitadas, 
eram repassadas apenas quando compatível com a filosofia do momento.

Atravessei meu período universitário ouvindo as acaloradas 
discussões dos parlamentares, que acreditavam na transformação mágica da 
sociedade com a publicação de uma Constituição, que resgatava o cidadão e 
a sociedade como prioridades de uma nação em débito com seu povo.

Observei na advocacia as dificuldades de converter esses direitos 
em realidade.

Quando ingressei na Magistratura e, finalmente, passei a conhecer 
meu estado, percebi que a luta por direitos ainda estava no início das 
garantias da cidadania – direito ao registro de nascimento gratuito.

Ouvi muitas reclamações sobre a precariedade do Estado no 
cumprimento de suas missões, e da deficiência do Judiciário na atenção do 
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povo para remediar a omissão do Poder Público.
Vi muitas inovações processuais, chegada de um novo Código Civil, 

já criticado pela não contemplação das estruturas familiares moderas, 
dentre outras, e uma inserção tópica no Código de Processo Civil, 
objetivando dá maior celeridade ao processo.

Contudo, a mais revolucionária providência que tenho tido o 
prazer, não apenas de ver, mas de ser um dos protagonistas, ainda que 
de forma modesta, é a mudança da cultura de transmissão da solução dos 
conflitos a terceiros, com o retorno da parte interessada para posição ativa 
de solucionador.

Tal alteração de conduta, que chega a ser tomada como cultura 
de pacificação, possui reflexos muito mais amplos que apenas o abate 
de estoque de processos, redução de lides novas, ou mesmo da vivência 
entre as partes que fazem do entendimento pessoal a principal forma de 
resolução de suas demandas.

A pessoa que reconhece em si a força para tomar as decisões que 
resolve suas questões, que passa a dialogar diretamente com o outro 
para exigir respeito aos seus direitos, adquire uma nova consciência de 
seu papel na sociedade, começando a questionar os desrespeitos não 
apenas aos direitos particulares, mas das violações daquilo que aflige a 
coletividade.

Tenho chamado essa transformação de amadurecimento cidadão, 
momento em deixamos de ser indivíduo e nos tornamos integrante de 
uma comunidade.

 Não apenas uma nova postura cultural emerge da vivência da com 
a conciliação e mediação. Surge um novo personagem, o cidadão solidário, 
aquele que usa o cinto de segurança para reduzir os custos de tratamento 
por eventual acidente, deixando recursos para outros que precisem de 
atenção médica; ou aquele que cuida do meio ambiente, para proveito das 
gerações futuras.

O cidadão solidário também é aquele que, ao reconhecer ser sua 
demanda suscetível de solução pela via apropriada, deixa o procedimento 
ordinário de ocupação do judiciário para as demandas que não possam ser 
resolvidas por outro meio.

O presente trabalho busca solidificar essa passagem, rediscutindo 
conceitos e o papel do Judiciário, apresentado estratégias de melhor 
investimento para implantação da política de tratamento adequado de 
conflitos e conclamando a sociedade para ser participante na ação de 
defesa de seus direitos.
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ANEXO A – PROGRAMA DE CONVERSÃO DE CONFLITO EM 
ENTENDIMENTO

PROGRAMA DE CONVERSÃO DE CONFLITO EM ENTENDIMENTO

1 APRESENTAÇÃO

O reconhecimento teórico e prático das vantagens da resolução de conflitos de 
interesses pela via da conciliação e mediação é observada e confirmada por todos 
que vivenciam essa experiência. Contudo, o hábito da entrega ao terceiro para 
apresentar respostas aos dilemas de particulares possui uma força ainda muito 
arraigada na sociedade, sendo necessário um trabalho contínuo para tornar os 
meios alternativos à providência judicial mecanismos conhecidos, acreditados e 
utilizados pelos cidadãos.
Campanhas de mídia, dada a velocidade da informação transmitida, muitas vezes 
não são bastante para o esclarecimento do funcionamento desse trabalho.
A simples imposição legal de passagem pela conciliação, também corre o risco de 
não alcançar seus resultados, como já se experimentou nos Juizados Especiais.
Verdadeiramente, o melhor atrativo para a conciliação são os resultados, e o 
trabalho dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Centros de 
Conciliação como são conhecidos popularmente) vem trazendo essa boa notícia.
O conhecimento do êxito trouxe aumento da procura pelos trabalhos da conciliação, 
seja pelas empresas nas suas pautas específicas, seja pelas pessoas que, sem 
espírito originariamente litigante, ansiavam por um ambiente em que o diálogo 
fosse privilegiado, para exporem suas mágoas e recebessem do outro, em ato de 
respeito, uma proposta de solução do problema.
Mas existe outro público que precisa conhecer os trabalhos dos Centros de 
Conciliação - os litigantes ativos, pessoas que se encontram no início de uma 
demanda judicial, ou mesmo já possuem questões que tramitam por algum tempo, 
que não se reconhecem com vocação para trazer para si próprio a resolução do 
problema.
Esse grupo é formado por pessoas que, quase sempre, passam a questionar a 
qualidade e capacidade do Judiciário na sua missão de concluir as demandas e 
assegurar uma pacificação das vivências.
Morosidade, custos e injustiça são termos que lhe veem em mente diante da 
frustração das expectativas de uma conclusão breve e efetiva de suas questões.
Para tentar inverter essa apreciação, dá a oportunidade às partes de não mais 
serem apenas expectadores, mas sujeitos ativos no deslinde das demandas, é que o 
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal 
de Justiça do Maranhão – Núcleo de Conciliação lança o Programa de Conversão 
de Conflitos em Entendimentos.
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2 JUSTIFICATIVA

O universo do relacionamento humano se tornou ilimitado. Barreiras geográficas 
não mais existem, o mundo das ofertas assegura a todos a oportunidade de buscar 
os bens que antes eram restritos a pequenos grupos.
Claro que para todo esse emaranhado de ligações, maior é a possibilidade de 
descontentamento e/ou incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas. 
Sonhos viram frustrações e, dada as facilidades apresentadas, entrega-se logo para 
o Estado o dever de resolver essas questões, esperando-se que Judiciário assuma a 
função de fazer justiça.
Porém, a cada dia se reconhece que o provimento Judicial, dado suas amarras 
formais e legais, não mais prestam à sociedade a melhor resposta para as demandas 
que se avolumam.
Ainda que uma ordem seja emitida, fundada em preceitos legais e de direito, ainda 
persiste o risco do descumprimento, retornando-se à máquina pública para que 
faça exigir o acatamento de uma sentença que, como dito antes, diante das regras 
impostas, não possui limites de transigência, comprometendo a efetividade da 
decisão judicial.
Preocupado com essa situação que afligem os titulares de direitos que esperam 
a solução de mais de 90 milhões de processos judiciais, é que foi lançada Política 
Nacional de tratamento adequado de conflitos, competindo aos Núcleos de 
Conciliação estaduais o desenvolvimento de ações que apresentem à sociedade 
uma resposta alternativa para dirimir esses casos.
O desenvolvimento de um programa que, no acolhimento hospitaleiro do litigante, 
forneça ao mesmo esclarecimento sobre o funcionamento e vantagens do uso dos 
meios alternativos de solução de conflito, convidando-o a ser parceiro no debate 
para encontro da solução da demanda, torna-se investimento do Núcleo de 
Conciliação do TJMA para promoção da conciliação e mediação.

3 OBJETIVOS

3.1 Geral

Reforçar nos litigantes judiciais a confiança na capacidade de encontrar a solução 
dos conflitos por meio da autocomposição. 

3.2 Específicos

·	 Apresentar aos litigantes judiciais os meios não adversariais de solução 
de conflitos e as vantagens no seu uso.
·	 Oferecer aos litigantes judiciais a possibilidade de serem colaboradores 
ativos na solução das demandas. 
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4 META

Estimular nas pessoas em conflito a busca pela solução por intermédio da 
autocomposição, antes de propor demanda na Justiça. 

5 IMPLEMENTAÇÃO 

A aplicação do Programa de conversão de conflitos em entendimentos é trabalho 
que deve envolver diversos departamentos do Poder Judiciário Estadual, sob a 
coordenação do Núcleo de Conciliação, para alcance de seu resultado.
Ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos caberá:
1. Promoção de encontros e debates com Magistrados para desenvolvimento 
de ações que busquem fortalecer os meios alternativos de solução de conflito no 
âmbito processual.
2. Atuar para instalação de Centros de Conciliação, ainda que em parceria, 
para recebimento das demandas voltadas à solução autocompositiva.
3. Acompanhar os cursos aos Servidores, sugerindo conteúdo e a inserção 
do curso para avaliação de progressão.
4. Propor normas para o Tribunal de Justiça que busquem estimular o uso 
dos meios alternativos de solução de conflitos.
5. Reforçar com instituições de atuação de defesa de direitos o estímulo ao 
uso dos meios não adversariais, como primeira medida de solução dos conflitos.
6. Manter contato com empresas para desenvolvimento de ações preventivas 
de conflitos e formação de prepostos que possam atuar de forma proativa nas 
sessões de conciliação.
7.  Avaliar o uso do sistema de acesso aos serviços de conciliação nos 
Centros de Conciliação e Secretarias de Vara, sugerindo melhorias e facilitações 
aos usuários.
8. Promover campanhas e ações que tenham a solução. 
O apoio da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão - 
ESMAM será de inclusão nos cursos apropriados para formação de servidores, 
especialmente os envolvidos com o relacionamento com o público externo – Partes 
e Advogados, para desenvolvimento de técnicas de hospitalidades, assegurando 
um atendimento acolhedor e propício à apresentação dos mecanismos alternativos 
de solução de conflitos à disposição da sociedade, orientando-os quanto ao uso e 
vantagens e convocando a parte para ser sujeito aditivo da solução de questões de 
seu próprio interesse.
A Assessoria de Comunicação – ASSCOM fica encarregada na elaboração e 
confecção de material gráfico explicativo do funcionamento dos serviços de 
conciliação e mediação oferecidos no Judiciário Estadual, atuando, também, na 
inserção de dados e informações sobre o tema nos recursos de mídia internos e 
externos.
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Nos ambientes da Ouvidoria e do Telejudiciário, que lidam, por intermédio da 
internet ou do 08007071581, com o público de todo o estado, deve-se investir na 
oferta aos que os buscam para reclamações sobre andamento processual (84% dos 
atendimentos – conforme dados da Ouvidoria) o uso dos meios alternativos de 
composição das lides.
Nas Unidades Jurisdicionais deve-se, já como uma antecipação da recomendação 
constante no novo Código de Processo Civil, assegurar um momento para realização 
de audiência de conciliação, até mesmo antes da citação, utilizando-se dos Centros 
de Conciliação para antecipação dos atos, sem comprometer a agenda da UJ, assim 
como deve ser prestigiada as sessões de conciliação/mediação promovidas antes 
do ajuizamento das demandas, dispensando-se, quando verificada a ausência de 
necessidade, a repetição de mesmo ato, por simples cumprimento de formalidade.

São Luís, 03 de agosto de 2014.

Alexandre Lopes de Abreu
Coordenador do NUPECON/TJMA
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ANEXO B – CONCILIAÇÃO ITINERANTE - A JUSTIÇA PRÓXIMA DO 
CIDADÃO

CONCILIAÇÃO ITINERANTE - A JUSTIÇA PRÓXIMA DO CIDADÃO

1 APRESENTAÇÃO

Existe uma incongruência de resultados na análise promovida para avaliação do 
Judiciário. Quando, em uma etapa, se tecem inúmeras críticas que indicam a perda 
de legitimidade, por outro, há na marca Poder Judiciário um refúgio de amparo 
para os que pretendem resolver suas querelas2.
Tal situação é totalmente compreensível em uma sociedade que já se habituou a 
ter na intervenção do terceiro, a confiança no melhor deslinde de suas querelas, 
deixando de exercer um papel ativo nesse movimento para busca de uma 
alternativa viável de solução pacífica, harmônica e democrática de solução dos 
interesses em disputa.
Esse sentimento termina por alimentar, cada vez mais, o volume invencível de 
demandas judicializadas, levando ao tratamento massificado das questões, 
comprometendo resultados no tempo esperado, frustrando expectativas e 
desgastando a imagem do Judiciário perante a sociedade.
Objetivando alterar esse quadro, o programa de Política Judiciária Nacional de 
tratamento adequado de conflitos vem estimulando o uso de meios alternativos de 
solução de controvérsias.
Passos seguros foram dados no sentido de se fazer reconhecer esse mecanismo 
como forma eficiente de resolução dos conflitos de interesses dos cidadãos. As 
edições das Semanas Nacional de Conciliação, realização de mutirões, instalação 
de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) são alguns 
dos exemplos que vem ratificando o entendimento de que esses meios são vias que 
não podem mais ser desconsideradas por aqueles que possuem demandas a serem 
resolvidas.
A troca de uma solução burocrática, onerosa, demorada, de imposição de autoridade 
e com dificuldade de concretização, por outra que se constrói de maneira informal, 
barata, breve, democrática e com maiores oportunidades de materialização é uma 
experiência que vem sendo bem recebida pelos cidadãos.
Indicies de resultados como quase totalidade para demandas de cobranças; 
elevados números de acordos para demandas de família, e mais de metade das 
demais questões, apontam que o caminho seguido é o correto. 
O trabalho, desenvolvido em parceria com vários segmentos, irá permitir ao 
cidadão a solução de conflitos nas áreas das relações interpessoais, de família, 
superendividamento, relação de consumo dentre outros, como o encaminhamento 
dos termos de conciliação para homologação judicial.

2 Luciana Gross cunha - coordenadora do icJBrasiL, direiTo Gv/FGv 4º semesTre de 2012.
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2 JUSTIFICATIVA

A forma heterocompositiva de solução de conflitos, na qual o ato de autoridade, 
arrimado na força da Lei e nos dogmas do direito, possui cumprimento de etapas 
burocráticas onerosas, cuja solução unidirecional, corre sério risco de se tornar 
efetiva.
O experimento das soluções pela via democrática da autocomposição, onde as 
partes, em atitude madura, encontram respostas que contemplem a satisfação 
dos interesses, com redução de danos e materialização certa, vem confirmando 
a necessidade do investimento do Judiciário nesses mecanismos de solução de 
conflitos.
A Resolução do CNJ nº 70 de 18.03.2009 já preconiza como objetivo estratégico 
do Poder Judiciário a eficiência operacional, a facilitação do acesso ao sistema de 
Justiça e a responsabilidade social, terminou por impor a aplicação de tratamento 
adequado dos problemas jurídicos e conflitos de interesse.
Com a edição da Resolução do CNJ nº 125 de 29.11.2010, foi instituída a Política 
Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos, que passou a prestigiar 
os mecanismos outros de solução de conflitos, o Tribunal de Justiça do Estado do 
Maranhão sentiu-se provocado tornar ainda mais acessível os serviços de garantia 
e defesa dos interesses em conflitos.
A instalação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), 
mais conhecidos como Centros de Conciliação, tanto de manutenção exclusiva do 
TJMA, como os formados via parcerias com Instituições de Ensino Superior ou 
entidades representativas de setores da sociedade, foi um passo importante para o 
implemento desse projeto.
Contudo, o acesso ao serviço de solução de conflitos e garantia de direitos, 
contemplando as necessidades sociais e a capacidade do Estado, pode e deve 
ganhar mais mobilidade. Não precisa ser estático, ficar distanciado das pessoas 
que, pelas suas muitas dificuldades, não conseguem chegar até ele.
É claro que se reconhecem as facilitações trazidas pela tecnologia, como o 
agendamento de audiências por telefone ou pela internet, mesmo assim, ainda 
existem aqueles que, por não conhecerem ou não confiarem ainda nesses meios 
alternativos de solução de conflitos precisam ter acesso aos mesmos de forma 
ainda mais facilitada.
O manual de implementação do Projeto Movimento pela Conciliação do CNJ3 
já anuncia a possibilidade da itinerância como ação dos Centros Judiciários de 
Solução de Conflitos e Cidadania, independentemente da edição de novas leis ou 
reformas constitucionais (art. 5º, II, CF), podendo o atendimento descentralizado sem 
promovido mediante convênios com estabelecimentos de ensino, sindicatos, associações 
comerciais etc. 
3 http://www.google.com.br/url?q=http://www.tj.sc.gov.br/institucional/especial/coordjuzesp/
projeto_nacional/ManualImplem20060914.pdf&sa=U&ei=FMCDU-rdJae0sQTl3oH4Bw&ved=0CC
IQFjAA&sig2=6LUb_YgiDu ftYhlui9it0Q&usg=AFQjCNE94gRxryONEcFRIZ8D9rXAF1n8Rg 
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A Presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão, ciente de sua responsabilidade 
na prestação jurisdicional, mais ainda, na atenção à sociedade que espera a melhor 
forma de solução de conflitos, por intermédio de seu Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, inaugura sua ação de Conciliação 
Itinerante.

3 OBJETIVO

3.1 Geral
Assegurar à sociedade o acesso a um mecanismo adequado de tratamento de 
conflito. 

3.2 Específicos

·	 Difundir na sociedade a cultura da conciliação como instrumento de 
pacificação social.
·	 Tornar efetivo o uso aos meios consensuais, em especial a conciliação e 
mediação, como forma de solução de conflitos.

4 META

Promover uma maturidade cidadã por intermédio do uso dos meios alternativos 
como instrumento de solução de conflitos. 

5 IMPLEMENTAÇÃO 

A aplicação do Projeto: Conciliação Itinerante – A Justiça próxima do Cidadão é 
precedida de uma avaliação das comunidades urbanas, selecionando-se aquelas 
nas quais o acesso às ações de atenção do Poder Judiciário na solução de conflitos 
não tenha sido possível de forma satisfatória.
Para execução dos trabalhos é necessária a presença de estruturas mínimas, cujo 
rol se apresenta no anexo I, podendo-se utilizar espaços de quaisquer entidades 
que se associem ao Judiciário (públicas ou particulares, Salões Paroquiais, Associações 
Civis, Comerciais e Industriais, Prefeituras Municipais, Câmaras de Vereadores, 
Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal etc.) 4, ou  de veículos 
especialmente adaptados para realização das sessões de conciliação.
Tomado por base estudo que elencou as prioridades da sociedade na busca 
do Judiciário para solução de conflitos5, devem ser viabilizadas solução de 
demandas que versem sobre direito do consumidor, aqui também compreendida 

4 http://www.google.com.br/url?q=http://www.tj.sc.gov.br/institucional/especial/coordjuzesp/
projeto_nacional/ManualImplem20060914.pdf&sa=U&ei=FMCDU-rdJae0sQTl3oH4Bw&ved=0CC
IQFjAA&sig2=6LUb_YGiDuftYhlui9it0Q&usg=AFQjCNE94gRxryONEcFRIZ8D9rXAF1n8Rg 
5 Luciana Gross cunha - coordenadora do icJBrasiL, direiTo Gv/FGv 4º semesTre de 2012.
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a possibilidade de atenção aos superendividados, direito de família, relações de 
interpessoais, dentre estes, problemas de vizinhança.
Os agendamentos para as sessões de conciliação poderão ser solicitados pela 
internet (www.tjma.jus.br), pelo Telejudiciário (08007071581) ou em um dos seis 
Centros de Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, devendo ocorrer em 
até 10 dias antes do evento, para possibilitar o encaminhamento da Carta Convite.
Também será possível a realização de conciliação quando as partes se apresentarem 
para um entendimento e obtiverem um acordo.
Existindo na localidade selecionada Juizado Especial, podem ser designadas, de 
forma concentrada, as audiências de conciliação para o período da itinerância, 
principalmente quando forem partes as empresas parceiras do Movimento pela 
Conciliação.
O Juízo da Família poderá designar audiências de conciliação para esse momento, 
por encaminhamento de ofício ou indicação das partes, que residem na área onde 
ocorrerá o evento, mediante simples solicitação nos autos.
Além dos parceiros já conveniados com o Tribunal de Justiça, outras empresas e 
entidades que tiverem interesse na formação de parceria para fortalecimento do 
movimento pela conciliação poderão participar do evento, solicitando sua inserção 
por intermédio do Núcleo de Conciliação no e-mail: conciliar@tjma.jus.br. 

São Luís, 10 de junho de 2014.

Alexandre Lopes de Abreu
Coordenador do NUPECON/TJMA
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ANEXO C – PROPOSTA PARA REDUÇÃO DE CUSTAS NAS DEMANDAS 
QUE ENCONTRAREM RESOLUÇÃO NA CONCILIAÇÃO PRÉVIA

JUSTIFICATIVA

A Política Nacional de tratamento adequado de conflito é a reflexão desenvolvida 
pelo Poder Judiciário sobre a sua importância no meio social como referência na 
solução de conflitos e na necessidade de aprimoramento das vias de resolução dos 
conflitos de interesses.
As ações desenvolvidas, que ultrapassam os limites da simples preocupação da 
baixa do estoque processual, impõem investimentos na prevenção e contenção de 
demandas, assim como na melhoria na oferta de solução aos conflitos.
Torna-se preocupante a inefetividade do Judiciário no volume de demandas que 
lhe é apresentado, especialmente quando há estudos que apontam não ser sempre 
a solução judicial – com o enquadramento do caso à norma legal e suas imposições 
– a melhor providência para o conflito, muitas vezes não alcançando o resultado 
esperado pelas partes.
Em diversos momentos, a solução democrática, proveniente do debate maduro das 
partes que, inicialmente, encontram-se em conflito, mas devidamente auxiliadas 
para a busca de uma solução pacífica, até com propostas alternativas, que 
terminem atendendo aos interesses de um, com compromisso na capacidade do 
outro, traduz-se no resultado mais justo para a causa.
Não é outra a compreensão que podemos ter da afirmação da comissão do 
anteprojeto do CPC, na exposição do anteprojeto do CPC6, ao dizer que a satisfação 
efetiva das partes pode dar-se de modo mais intenso se a solução é por elas criada e não 
imposta pelo juiz.
Além desse resultado prático, nota-se com facilidade o proveito econômico ao 
Estado, que deve lutar pela melhor forma de atenção ao cidadão, utilizado o 
investimento necessário para prestação desse serviço.
O Ministro Joaquim Barbosa, na presidência cumulativa do STF e CNJ,  quando da 
abertura da I Conferência Nacional de Conciliação e Mediação7 (em 28/06/2013), 
destacou que 65% das ações da área cível, que incluem pedidos de indenização, discutem 
valores menores do que R$ 1 mil e o custo médio de cada processo é de R$ 1,3 mil.
Trata-se, pois, de uma medida de probidade com a coisa pública, uma vez que 
as despesas para a solução de conflitos pela via da conciliação envolve um 
investimento de menor custo.
A priorização da composição amigável dos conflitos judicializados é expressa no 
inc. V, art. 139, do Código de Processo Civil de 2015, cumprindo aos tribunais a 
criação de setor próprio destinado a estimular a autocomposição (art. 165).
Consta, ainda, em caráter que nos parece impositivo, dada a redação apresentada, 
6 http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/anteprojeto.pdf 
7 http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/25273:joaquim-barbosa-abre-i-conferencia-nacional-
de-conciliacao-nesta-sexta-feira 
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o encaminhamento de todos os processos para conciliação, desde que preenchidos 
os requisitos essenciais e não for caso de improcedência liminar (art. 334).
Portanto, a conciliação prévia será o passo inicial de todas as demandas com 
direitos disponíveis em discussão, isso sem contar com as demandas em que a 
conciliação já é fase processual antecipatória do contraditório (juizados especiais, 
rito sumário, ação de alimentos etc).
Contudo, não é apenas com os custos do Judiciário que o CPC/2015 preocupou-se 
em assegurar redução de custos para os trâmites processuais.
Vejo com muita simpatia a autonomia conferida no art. 190, que permitir às 
partes mudanças consensuais sobre o procedimento, eliminando providências 
processuais reconhecidas como inúteis à sustentação da defesa dos argumentos das 
partes, bem como da oportunidade para conversão mais econômica do processo, 
inclusive com inversão de ordem na produção de provas, atingindo-se o elemento 
essencial de convicção, não há buscar-se outros itens de informação superficial, 
que é a conclusão que se chega quando se conjuga a leitura desse dispositiva com 
o art. 357, que trata do saneamento do processo.
Tal dispositivo possibilita que as estipulações ocorram nas contratações, prevendo 
como podem ser resolvidas as disputas sobre o negócio realizado, inclusive com 
a previsão de tentativa de conciliações para procedimentos que não tenha esse 
momento contemplado no seu rito, como ocorre com as demandas monitórias, 
executivas ou de locações. 
Outra passagem que promete grandes alterações no proceder econômico com 
impacto na conciliação foi a inclusão da obrigatoriedade de indicação do valor 
de ressarcimento por dano moral sofrido (art. 292, inc. V), particularmente nas 
relações de consumo, uma das mais renitentes demandas judicializadas,  que, 
juntamente com a identificação de precedentes compatíveis (art. 489, § 1º, V), 
deve aproximar os pedidos do resultado final da condenação, o que termina por 
mobilizar os demandados habituais a buscarem a solução que reduza os custos 
efetuados com o trâmite processual.
Notável medida de estímulo é percebida nas dispensas de custas remanescentes 
para o caso de transação (art. 90, § 3º) e redução de metade dos honorários de 
sucumbência, com o reconhecimento do direito e cumprimento da obrigação pelo 
réu (art. 90, § 4º).
De todos os empenhos é inegável que a gratuidade da conciliação e mediação pré-
processual ou em processos com concessão de gratuidade, praticada por servidores 
ou voluntários ou em percentual definido para as câmaras privadas (art. 169, §§ 1º 
e 2º) seja a mais vantajosa.
Do lado oposto, é atribuída multa a quem deixa de participar da audiência de 
conciliação prévia (§ 8º, art. 334), por reconhecimento de ser um ato atentatório à 
dignidade da justiça, por ferir seu compromisso público de utilizar dos recursos 
necessários à resolução de suas demandas, ou seja, por violação de um dever de 
solidariedade da parte litigante com todos demais indivíduos que necessitam da 
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prestação jurisdicional.
Sobre essa regra é bastante adequada a observação feita por Marcelo Mazzola8 
que adverte sobre a possibilidade de má-fé daquele que, sabendo do pedido de 
desistência da parte autora sobre a audiência de conciliação, nada manifesta-
se sobre sua dispensa, dando a entender que possui interesse nesse ato,  mas 
no momento oportuno não apresenta nenhuma proposta, apenas utilizando 
desse momento processual para retardar o fluxo do processo, admitindo que ao 
consignar tal postura da parte na ata de audiência, não estaria violando o princípio 
da confidencialidade, quando adverte:
Importante destacar que, além de não ser absoluta, a noção de confidencialidade deve ser 
interpretada à luz de uma lógica sistêmica. O dever de sigilo não pode, em hipótese alguma, 
servir de escudo para comportamentos abusivos e protelatórios, em flagrante violação aos 
princípios da boa-fé e da cooperação (art. 5º e 6º do CPC/15), desestimulando e infatilizando 
a mediação, sobretudo nesse momento de sedimentação do CPC/15. 

Mesmo com esses benefícios assegurados, cumpre ao Poder Judiciário, em especial 
ao Núcleo de Conciliação (Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 
de Conflitos), no trabalho de implantação de políticas de tratamento adequado dos 
conflitos, propor a adoção de medidas que estimulem ainda mais o uso dos meios 
alternativos de solução de litígio, em particular, uso da conciliação e mediação.
Uma sugestão foi apresentada Ministro César Peluso, quando presidente do 
Supremo Tribunal Federal, durante o seminário dos 100 maiores litigantes9 (SP, 
02/05/2011), ao defender, como medida para prevenção de entrada de novas ações 
na Justiça a isenção das custas processuais quando as partes consigam resolver, por 
meio da conciliação, seus processos.
Acolhendo a uma recomendação do NUPEMEC, o Tribunal de Justiça do Maranhão 
incluiu em sua tabela de custas10 a possibilidade de redução em 50% do valor do 
procedimento, para o caso de resolução alcançada na audiência de conciliação 
prévia, sendo percussor nessa providência.
A proposta foi motivada pela observação de que, adiantado o valor das custas, esse 
gasto já se inseria no valor posto para discussão do entendimento, como forma de 
reposição do investimento, o que chega a dificultar um resultado consensual.

APLICABILIDADE

Em vigor a partir de 1 de março de 2017, não se tem ainda delimitado o impacto 
prático dessa redução de custas na ocorrência da resolução autocompositiva das 

8 http://m.migalhas.com.br/depeso/256564/limites-da-confidencialidade-na-audiencia-
de-mediacao-e-litigancia-de 
9 http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/14188-ministro-peluso-defende-isencao-de-custas-
para-quem-conciliar
10 http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/408838/tabela_de_
emolumentos_para_maroo_de_2017_-_lei_10_534-2016_07032017_1456.pdf 
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demandas.
O público alvo dessa proposta são as empresas que não possuem legitimidade para 
demandarem nos juizados, onde a isenção de custas já é prevista, ou demandas 
promovidas por pessoas físicas não isentas.
Sendo possível a concessão do benefício para todas as demandas que versem sobre 
direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam a transação (art. 
3º, da Lei 13.140/2015), não há óbice, diante do que estabelece o art. 190 do CPC, 
que se admita a tentativa de conciliação em processos cujo rito não a preveja como 
ato antecedente à contestação, como previsto no art. 334 do CPC, mas que tem se 
revelado melhores meios de solução das demandas, como é o caso da monitória e 
execução, na qual os demandados, já em situação de inadimplência, podem chegar 
a melhores entendimentos com dispêndio de menos recursos. 
A proposta vem sendo analisada por instituições de ensino particular, que estudam 
alterações de seus contratos de prestação de serviços para inserir cláusulas sobre a 
possibilidade de buscar uma composição para eventual demandas de satisfação de 
crédito não adimplido.

PROCEDIMENTO

O pedido de redução de custa é apresentado junto com a inicial, indicando de 
pronto a parte o desejo de buscar a resolução da demanda pela via consensual, 
devendo a parte, no momento do preenchimento do formulário, indicar a condição 
especial de redução.
Uma vez recebida a petição na secretaria da Vara, deverá ser agendada uma 
audiência, observando a pauta do Centro Judiciário de Solução de Conflito e 
Cidadania que atue nos processos judiciais, competindo à Secretaria a expedição 
da citação para comparecimento da parte demanda para o ato, com a advertência 
sobre a pena de multa por ausência e prazo para contestação, em caso de não 
ocorrência de entendimento.
Na eventualidade de acordo firmado, mas não cumprido voluntariamente, 
execução do mesmo exigirá o recolhimento das custas na forma da Lei, sem 
qualquer redução.
Caso a conciliação seja inviabilizada, o conciliador/mediador fara constar no 
termo de audiência que o Autor deverá complementar as custas para o regular 
andamento do processo, que passa a ter seu prosseguimento regular.

CONCLUSÃO

A cultura da conciliação tem por expectativa trazer para sociedade uma nova 
postura de maior solidariedade, na perspectiva apenas econômica ou por vantagens 
técnica.
Em perfeita análise do impacto social sobre os meios adequados de conflitos, Daniela 
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Amaral e Adriana Maillart11 reconhecer nesses mecanismos um instrumento de 
solidez das relações interpessoais, com a reconstrução de laços e valorização do 
respeito mútuo entre as partes, concluindo com a observação de que o escopo da 
autocomposição é a harmonização das relações entre os indivíduos, promovendo 
uma justiça reparadora.
Contudo, até que essa cultura se veja suficientemente solidificada, a implantação 
de uma política de tratamento adequado de conflito, que tenta inverter a ordem 
cultural da delegação do tratamento de controvérsias por terceiro para dar ao 
envolvido o papel de ser sujeito ativo da defesa de seus interesses, necessita de 
receptividade e acolhimento, devendo revelar, além de seus ganhos intrínsecos,  
atraente o bastante para mobilizar os usuários do sistema de justiça a usá-lo.
Aqui o tema foi restrito ao universo econômico como indutor da experiência 
desses meios de solução de conflitos, cujos resultados esperados vão ao encontro 
de um melhor uso desses recursos, não mais se ocupando as estruturas do Poder 
Público, mas sim aprimorando os ambientes privados que encontram-se aptos a 
prestar esses serviços, deixando o Judiciário livre para as demandas que só ele 
pode dirimir.

São Luís, 20 de marços de 2017.

Alexandre Lopes de Abreu
Coordenador do NUPECON/TJMA

11 Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=0b115042dd978264. 
Acesso em 19.03.2017
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ANEXO D - PROGRAMA PARA MELHOR INVESTIMENTO NA 
CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

PROGRAMA PARA MELHOR INVESTIMENTO NA CONCILIAÇÃO E 
MEDIAÇÃO NO CPC/2015
APRESENTAÇÃO

A Lei 13.105, de 11.03.2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil Brasileiro 
trouxe, em seu conteúdo, o grande desafio proposto no preâmbulo da Constituição 
Federal ao instituir o Estado Democrático comprometido com a solução pacífica 
das controvérsias, ao registrar no § 2º, do art. 3º a seguinte proposição:
O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.
Tal comprometimento não se limita à simples estimulação pelos operadores do 
direito ao uso de seus métodos (§3º, art. 3º. CPC/2015), mas de investimentos 
efetivos, como a criação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 
- CEJUSC (art. 165, CPC/2015).
Tomando por base a recomendação de Humberto Theodoro Júnior e outros12, que 
orienta a interpretação do novo CPC a partir de suas premissas, de sua unidade, e 
especialmente de suas normas fundamentais, se reconhece a prioridade do estímulo 
à solução não adversarial das controvérsias, mas deve se compreender a melhor 
forma de implantação de uma estrutura de facilitação à solução consensual dos 
conflitos.
Desde a edição da Resolução 125/2010, o Conselho Nacional de Justiça vem 
introduzindo no universo do sistema de atenção do cidadão na defesa de seus 
direito a Política Nacional de tratamento adequado de conflitos, como verdadeiro 
norteador das ações que os Tribunais de Justiça devem seguir para a implantação de 
seus mecanismos alternativos de solução, especialmente a conciliação e mediação.
Ocorre, assim como a disponibilidade universal da Jurisdição, ou de outros direitos 
sociais como saúde, educação, segurança etc, deve ser reconhecidas as limitações 
dos Tribunais de Justiça para oferta de tal providência, em especial, quando os 
recursos financeiros se mostram escassos para tamanho compromisso.
O uso de parcerias para fomento da oportunidade especial de tratamento adequado 
de conflitos é uma das medidas que mais aponta para o sucesso da implantação 
dessa Política pública, contudo, é importante reconhecer as impossibilidades locais.
Sendo um dos mais pobres estados da Federação, com déficit estrutural nos básicos 
serviços que assegurem a boa qualidade de vida dos indivíduos, não se consegue 
programar para todas as Comarcas a instalação de um CEJUSC, mesmo que se 
formem parcerias para tanto.
Até mesmos nas Comarcas de maior movimento, com apoio de servidores, 
voluntários e parceiros institucionais, há necessidade de definição de técnicas que 
viabilize a melhor forma de implantação dessa Política Pública.

12 Novo CPC – Fundamentos e sistematização. Rio de Janeiro. Forense, 2015.
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Todos os responsáveis pela gestão dos serviços de atendimento público ou de 
larga escala possuem o compromisso de buscar a eficiência no serviço, alcançar a 
resposta mais eficiente, assegurando a efetiva entrega do produto desejado.
Para que tal o resultado seja alcançado é necessário o desenvolvimento de 
estratégias, resultado de análises de experiências vivenciadas ou colhidas nos 
relatos de outras práticas; ouvindo, sempre, as partes envolvidas, para compreender 
suas expectativas e delimitar seus comprometimentos; mensurando, dentro dos 
recursos disponíveis, o uso adequado.
Quando se busca referências sobre a conciliação e a mediação, é indispensável uma 
leitura dos resultados alcançados em eventos que se repetem há mais de 10 anos, 
para que se identifiquem os investimentos de melhoramento de resultados.
No Termo Judiciário de São Luís, a experiência da 15ª Vara Cível, que vem 
trabalhando a audiência prévia de conciliação desde março de 2015, também é 
fonte de sugestões para levar o melhor resultado prático dos investimentos para 
conciliação e mediação.
Análise das ações desenvolvidas pelos Centros Judiciários de referência para 
questões processuais (1º CEJUSC – Fórum de São Luís) e pré-processais (2º 
CEJUSC – Rua do Egito, Centro de São Luís), também permitem a elaboração de 
uma estratégia para busca de eficiência.
O contato com os Magistrados das mais variadas Comarcas do estado, com suas 
diferentes dificuldades, recomendam adoções de apropriadas medidas que atendam 
ao compromisso de oferta de serviço consensual de conflitos, especialmente para 
cumprimento de fase processualmente estabelecida.
Assim, chega-se às seguintes proposições.

 I - AMBIENTES DE CONCILIAÇÃO

Como já mencionado anteriormente, a formação de parceria é um instrumento 
de facilitação e ganhos múltiplos para disponibilização de espaços para solução 
adequada conflitos.
(01) Parceria com Instituições de Ensino Superior – IES para apoio nas conciliações 
processuais já é prática que se revela proveitosa para todos: Judiciário (mais 
espaço para solução de conflitos), IES (cumprimento de metas pedagógicas e 
responsabilidade social), estudantes (experiência profissional promissora) e 
sociedade (maior acesso ao serviço de defesa de direitos).
(02) A possibilidade de extensão dos CEJUSCs com a participação de alunos da IES 
parceira, devidamente formados para o exercício da conciliação em Comarcas na 
qual residem, vizinhas à sede do Centro de Conciliação, é uma das possibilidades 
de descentralização dos atendimentos, viabilizando o estágio supervisionado à 
distância, mas de efetivo cumprimento curricular.
(03) A formação de parceria com entidades públicas voltadas ao atendimento do 
consumidor, responsáveis pela busca de diálogo para solução de conflitos, pode ser 
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estendida para atendimento das questões processuais, como é o caso do PROCON.
Tal providência tem respaldo no projeto de Lei 5196/201313 em trâmite na Câmara 
dos Deputados, que apresenta reformas ao Código de Defesa do Consumidor que, 
ao acrescentar um parágrafo único ao art. 16, da Lei 9.099/95, sugere que sendo 
a reclamação instruída com termo de audiência realizada em órgão público de proteção 
e defesa do consumidor que ateste ausência de conciliação entre as partes, a Secretaria do 
Juizado designará, desde logo, audiência de instrução e julgamento.
Além do aspecto prático, pois haverá colaboração para realização das audiências de 
conciliação processual, cria-se uma atitude pedagógica, estimulando as pessoas a 
procurarem a solução junto a entidades de defesa de direitos, antes da propositura 
de ação judicial.
(04) Nas demandas de família, a realização de oficinas de parentalidade, destinados 
a pais em dissolução de sociedade familiar, objetivando o reconhecimento dos 
compromissos pós-vivência comum, com especial atenção na responsabilidade 
para com os dependentes, é instrumento que viabilizar não apenas o melhor 
entendimento entre as partes, como auxiliar no diálogo preventivo de conflitos 
que relação de longa duração pode ocasionar.
A disseminação desse modelo de abordagem, a ser executada por profissionais da 
área de relacionamento humano, como psicólogos e assistentes sociais, deve ser 
estimulada para além do universo de servidores do Judiciário ou de parcerias com 
IES, com apoio de entidades públicas já comprometidas com a melhor convivência 
familiar, como é o caso de equipes de psicossocial das Defensorias Públicas - DP, 
Ministério Público - MP, ou mesmo dos Centros de Referência da Assistência 
Social – CRAS mantidos pelos Municípios.

II DINÂMICA DE TRABALHOS DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

A concentração das pautas de audiências de mesma parte com significativo 
volume de demandas é medida que assegura a presença para o ato, melhor ainda, 
a representação é mais qualificada, com melhor esclarecimento das pendências, 
ofertas alternativas de solução do conflito e maior autonomia de comprometimento, 
assim como a redução dos custos pode levar a melhoramento nas propostas de 
solução das questões.
(01) Em Comarcas com grande movimentação, maior número de varas e com 
disponibilidade de um CEJUSC, a proposta é que se disponibilize pauta de 
audiências com reservas de salas para as demandas/demandantes com maior 
volume de processos.
Assim, mesmo que distribuídos processos para Unidades Judiciárias distintas, as 
audiências aconteceriam em mesmo dia, com períodos distintos.
(02) Sendo Comarca com menor volume de demanda, especialmente naquelas 
distantes de sedes de partes acionadas, o indicado é que se regionalize o 

13 http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=568597
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agendamento das audiências, de modo que a pessoa jurídica com processos em 
pauta se mobilize para se fazer presente em todas as audiências da região.
(03) Em face do Provimento nº 162013 da Corregedoria Geral de Justiça, que dispõe 
sobre a distribuição dos termos de homologação de acordos pré-processuais 
realizados nas comarcas e nos CEJUSCs, diante da gratuidade do procedimento, 
bem como da possibilidade de serem os acordos realizados sem a presença 
de Advogados, devem os acordos extrajudiciais nas matérias cíveis serem 
homologados pelos Juizados Especiais, como autoriza o art. 5714, da Lei 9.099/95 
e sem qualquer impedimento quanto a complexidade, como aponta o Enunciado 
54 do FONAJE15. 
Tal providência, que favorece a simplicidade do procedimento homologatório, 
assegura melhor proximidade entre o interessado e o Judiciário, pois poderá 
acompanhar o resultado no Juizado perto de sua residência.
(04) Com relação à triagem de processos aptos para conciliação (Res. CNJ125/2010, 
§ 2º, art. 9º), dentre aqueles que admitam a solução consensual do litígio (CPC/2015: 
§ 2º, art. 3º e inc. II, § 4º, art. 334, e Lei de Mediação – 13.140/2015, art. 3º), deverão 
os Magistrados observar tais condições antes do encaminhamento dos feitos para 
o CEJUSC.
(05) Deve ser recomendada aos Magistrados a preferência na homologação dos 
acordos alcançados junto aos Centros de Conciliação, tanto em temas processuais 
e pré-processuais, assim como estimulem a realização de audiências distintas de 
conciliação e de instrução e julgamento.

III DA FORMAÇÃO DE CONCILIADORES, MEDIADORES E 
FACILITADORES

Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSCs são 
ambientes de atendimento ao público, Trata-se, portanto, um espaço destinado, 
em primeiro momento, ao acolhimento das pessoas em situação de conflito e da 
apresentação do trabalho ali desenvolvido ao cidadão em busca de defesa de seus 
direitos. 
Nessa oportunidade é identificada a demanda do cidadão, ou seja, se a questão 
apresentada é suscetível de resolução pela via de mecanismos autocompositivos, 
também é o momento de esclarecimento ao visitante como funciona o processo de 
conciliação e mediação, sobre a possibilidade de defesa de interesses por uso de 
instrumentos de negociação, se formulado o convite para que seja o mesmo sujeito 
ativo na solução do problema de seu próprio interesse.
Segue-se com o trabalho de estímulo às partes, em uma ou mais sessão de 

14 Art. 57. O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser homologado, 
no juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título 
executivo judicial.
15 ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é 
aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material
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entendimento, na busca de solução da controvérsia com a construção de respostas 
criativas e com preservação da defesa de interesses.
Assim, na seleção da equipe para implantação de Política de tratamento 
adequado de conflitos, é necessária a escolha de pessoas devidamente formadas e 
comprometidas com a causa.
(01) Para cumprimento da determinação de formação como recomendada pela 
Resolução 125/2010 do CNJ, com o curso de capacitação básica com módulo 
teórico de 40 horas e prático de 60 a 100 horas, devendo ser revisada a resolução 
que trata da limitação de instrutoria, pois só é admissível para um período de 30 
horas, o que não permite a formação por instrutores do quadro do TJMA.
(02) Devem ser estimuladas a formação de voluntários pelas Instituições de 
Ensino Superior parcerias que já possuem CEJUSCs instalados, garantindo a 
continuidade dos serviços, além de estimular nos futuros profissionais as práticas 
autocompositivas com prioridades às demandas judicializadas.
(03) Devem ser estimuladas as parcerias com instituições privadas para capacitação 
de conciliadores e mediadores16, ficando sob a responsabilidade do NUPEMEC a 
avaliação e acompanhamento das ações para o credenciamento junto ao TJMA.
(04) Também é importante a para formação simplificada de facilitadores para 
aplicação das oficinas de parentalidade junto às entidades parcerias, até mesmo 
pelo método à distância.
Essas são as sugestões que se apresentam para o melhor proveito da Conciliação 
e Mediação.

São Luís, 29 de março de 2016.

Alexandre Lopes de Abreu
Coordenador do NUPECON/TJMA

16 Art. 3º O CNJ auxiliará os tribunais na organização dos serviços mencionados no art. 1º, 
podendo ser firmadas parcerias com entidades públicas e privadas, em especial quanto à 
capacitação de mediadores e conciliadores, seu credenciamento, nos termos do art. 167, § 3°, 
do Novo Código de Processo Civil, e à realização de mediações e conciliações, na forma do 
art. 334, dessa lei. (Redação dada pela Emenda nº 2, de 08.03.16).
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ANEXO E – TERMO DE PARCERIA TJMA, PGJ, DPE E OAB

TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO MARANHÃO, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO, 
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, A ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DO MARANHÃO.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, CNPJ 
05.288.790/0001-76, com sede e foro na cidade de São Luis/MA, na Avenida Pedro 
II, s/nº, Centro, neste ato representado pelo Presidente do Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, _____________________, no uso de 
suas atribuições legais e em observância das determinações constantes do inc. IX, 
do art. 7º, da Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional 
de Justiça – CNJ, CELEBRA ESTE TERMO DE PARCEIRA com o MINISTERIO 
PUBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO – MP/MA, neste ato representado pela 
Procuradora-Geral de Justiça, ____________________________, com a ORDEM 
DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO MARANHÃO – OAB/MA, neste 
ato representado pelo seu Presidente, Doutor _______________________________, 
com a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO – DP/MA, neste 
ato representada pelo Defensor Público-Geral do Estado, ____________________
___________________, parte integrante deste instrumento, mediante as seguintes 
cláusulas abaixo discriminadas:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Este Termo de Parceria, tem por objeto o 
desenvolvimento das atividades dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 
Cidadania – CEJUSC instalados em prédios do Poder Judiciário ou em instituições 
conveniadas, destinadas ao atendimento e orientação ao público e promoção da 
resolução consensual dos conflitos por intermédio da mediação e conciliação, na 
área cível, fazendária, previdenciária, de família ou dos Juizados Especiais Cíveis 
e de Relação de Consumo. 

DAS RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA SEGUNDA - DO TJ/MA, responsável pela execução do projeto, 
assumirá as funções de coordenação e será responsável pela estrutura física e de 
pessoal necessárias para o funcionamento dos Centros Judiciários de Solução de 
Conflitos e Cidadania – CEJUSC. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O TJ/MA será responsável, ainda, pelas articulações 
necessárias com órgãos do governo e da sociedade civil, com a finalidade de reunir 
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as condições necessárias para efetiva execução do projeto, por meio das seguintes 
ações: 
I - estabelecer políticas e diretrizes gerais de implantação e operacionalização;
II - elaborar planos e programas;
III - elaborar o plano de trabalho anual;
IV - sugerir proposta de alteração deste Termo de Parceria.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No que diz respeito aos aspectos gerais de 
estabelecimento e manutenção de Convênios, de controle orçamentário, de 
planejamento e execução de ações para a fiel realização dos Centros Judiciários de 
Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC ficará responsável o TJ/MA.

CLÁUSULA TERCEIRA - O MP/MA, como instituição a quem cabe a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis e de velar pelo efetivo respeito aos direitos assegurados na 
Constituição, participará com a designação de tantos representantes quantos se 
fizerem necessários para a pronta intervenção nas atividades dos Centros Judiciários 
de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, assim como as atividades dos polos 
avançados instalados nas instituições de ensino conveniadas.

CLÁUSULA QUARTA - A OAB/MA, como representante dos Advogados 
Maranhenses e como sociedade civil, com tradição na promoção e defesa dos 
direitos humanos e sociais, contribuirá na indicação eventual de Defensor Dativo, 
nos casos previstos em lei, indicação de palestrantes e, ainda, disponibilizará 
os serviços de suas comissões regimentais, para o pleno desenvolvimento dos 
objetivos traçados neste projeto.

CLÁUSULA QUINTA - A DP/MA, como órgão constitucional de defesa dos 
direitos e garantias fundamentais do cidadão, de combate à pobreza e de redução 
das desigualdades, auxiliará no acompanhamento dos casos encaminhados 
pelos CEJUSCs, quando frustrada a via conciliatória, dentro do fluxo regular de 
atendimento da instituição, bem como encaminhar aos CEJUSCs casos de menor 
complexidade quanto identificada a possibilidade de conciliação entre as partes. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA - O presente Termo de Parceria vigorará a 
partir da data de sua assinatura por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO - O presente instrumento será 
executado sob a orientação e acompanhamento do Tribunal de Justiça, o qual se 
incumbirá de fazer observar o seu fiel cumprimento, bem como anotar em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, promovendo o que 
for necessário à regularização das falhas ou omissões observadas.
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Para expressão e registro do que pelas partes foi pactuado, firma-se este 
Instrumento.

São Luís, 12 de novembro de 2012.

Presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Maranhão

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Maranhão

Defensor Público-Geral do Estado do Maranhão

ANEXO F – TERMO DE PARCERIA TJMA E PROCON-MA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E APOIO INTERINSTITUCIONAL

TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO MARANHÃO E A SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS 
HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, POR INTERMÉDIO DA 
GERÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO MARANHÃO 
– PROCON/MA, VISANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICO-JURÍDICA E APOIO 
INTERINSTITUCIONAL, NA FORMA DESTE INSTRUMENTO.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, CNPJ 
05.288.790/0001-76, com sede e foro na cidade de São Luis/MA, na Avenida Pedro 
II, s/nº, Centro, doravante denominado TRIBUNAL, neste ato representado 
pelo neste ato representado pelo Presidente do Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos, Des. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, 
inscrito no CPF (MF) sob o nº 054.617.313.68, no uso de suas atribuições legais e em 
observância das determinações constantes do inc. IX, do art. 7º, da Resolução nº 
125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e de outro 
lado a SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E CIDADANIA, inscrita no CNPJ sob o n.º (MF) 09.556.140/0001-15, 
com sede à Avenida Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n, 



Tratamento Adequado de Conflitos

191

2º Andar, doravante denominada SEDIHC, neste ato representado por sua 
Secretária, Drª. LUIZA DE FÁTIMA AMORIM OLIVEIRA, brasileira, parceira 
em união estável, inscrito no CPF (MF) Nº 748.293433-20, portador da Cédula 
de Identidade nº 86540598-0 SSP/MA, nomeada conforme publicação no Diário 
Oficial do Poder Executivo do Estado do Maranhão, Ano CV, n.º 001, datado de 
03 de Janeiro de 2011, pág.44/45; atuando como órgão executor do presente ajuste 
a GERÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/
MA, com endereço na Rua do Egito, n.º 207, Bairro Centro, São Luís, Maranhão, 
doravante denominada PROCON/MA, representado por seu Gerente, KLEBER 
JOSÉ TRINTA MOREIRA E LOPES, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF (MF) Nº 
949.411.223-72, portador da cédula de identidade nº 788993976 SSP/MA, nomeado 
conforme publicação no Diário Oficial do Estado do Poder Executivo do Estado 
do Maranhão, Ano CVI, n.º 046, datado de 06 de março de 2012, pág. 02, resolvem 
celebrar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, que se rege pelos 
princípios e regras legais vigentes, na forma e de acordo com as cláusulas de 
condições seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente Termo de Cooperação 
Técnica o atendimento à Política Nacional das Relações de Consumo prevista no 
art. 4º da Lei 8.078/90 e art. 6º, inciso VIII do mesmo Diploma Legal, atendimento 
da Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesse 
no âmbito do Poder Judiciário estabelecida pela Resolução n.º 125, de 29 de 
novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, estabelecendo bases 
de cooperação entre os Partícipes, no âmbito de suas respectivas áreas de atuação, 
com vistas a proporcionar conciliação pré-processual em situações de conflito, 
reclamações que não sejam objeto de ação em curso.

DOS COMPROMISSOES DOS PARTÍCIPES

CLÁUSULA SEGUNDA: Para cumprimento do objeto do presente Termo, os 
partícipes se comprometem a implementar ações conjuntas, observada a legislação 
em vigor, as respectivas normas do Tribunal e as normas específicas que incidem 
sobre a atuação do PROCON/MA.

I – COMPETE AO TRIBUNAL

a) Orientar e supervisionar a implantação das ações sob sua responsabilidade;
b) Instalar Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania - 
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CEJUSC, com espaço físico e toda a estrutura necessária à realização das sessões 
de conciliação;
c) Designar os juízes, servidores e conciliadores para atuarem no setor pré-
processual;
d) Disponibilizar agenda para designação de sessão de conciliação a ser 
marcada pelo PROCON/MA;
e) Realizar as audiências que forem designadas pelo PROCON/MA; 
f) Homologar os termos de acordo em que seja cabível a homologação 
judicial, nos termos da Resolução n.º 125/2012 do Conselho Nacional de Justiça 
– CNJ;
g) Compromete-se a encaminhar cópia dos termos das sessões de conciliação 
encaminhadas pelo PROCON/MA, para que seja realizada a devida baixa no 
Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC.

II – COMPETE AO PROCON/MA

a) Promover o treinamento e capacitação do pessoal responsável pela 
realização das audiências para a utilização do Sistema Nacional de Informações 
de Defesa do Consumidor - SINDEC, adequando-os aos procedimentos legais 
previstos no Código de Defesa do Consumidor;
b) Realizar toda a triagem das reclamações formuladas pessoalmente na 
sede do PROCON/MA, nas Unidades de Atendimento ao Público dos campi 
Renascença, Cohama e Anil da Universidade CEUMA e nos Centros de Solução 
de Conflitos do CEJUSC localizados nos respectivos postos de atendimentos acima 
mencionados;
i. Em se tratando de relação de consumo, utilizar-se-á de todos os meios 
de solução de conflitos previstos na Lei 8.078/1990 e Decreto 2.181/1997. Sendo 
infrutíferas as tentativas, será a reclamação será encaminhada aos CEJUSC para 
realização de audiência.
ii. Não se tratando de relação de consumo, será feito o atendimento e a 
triagem do caso, encaminhando-se para o CEJUSC para a realização de audiência.

PARÁGRAFO ÚNICO: Na hipótese de instalação de novos Centros Judiciários 
de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC pelo TRIBUNAL, em localidades 
diversas às já mencionadas, a execução do presente Termo de Cooperação 
dependerá de avaliação de interesse e viabilidade técnica e organizacional dos 
Partícipes.

DA DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO

Pelo TRIBUNAL
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CLÁUSULA TERCEIRA: Serão disponibilizados nos ambientes de funcionamentos 
dos CEJUSC Conciliadores/Mediadores capacitados e salas adaptadas para 
realização das sessões de conciliação agendadas pelo PROCON/MA, oportunidade 
em que serão envidados todos os esforços para alcance de resolução harmoniosa 
dos conflitos.

CLÁUSULA QUARTA: O CEJUSC disponibilizará pauta em agenda virtual, 
acessível pelo PROCON/MA, para designação de sessões de conciliação, 
remetendo ao PROCON/MA, por e-mail, cópia do termo da reunião.

Pelo PROCON/MA

CLÁUSULA QUITA: O PROCON/MA disponibilizará nos seus ambientes de 
atendimento ao público, estrutura técnicas de acesso à agenda virtual do CEJUSC ao 
qual estiver vinculado, para agendamento de sessão de conciliação das demandas 
de relação de consumo onde tenha sido esgotadas pelo próprio PROCON/MA as 
tentativas de solução consensual pela via do contato indireto.

CLÁUSULA SEXTA: Ao PROCON/MA, após agendamento da sessão de 
conciliação, cumprirá a notificação da pessoa demandada, com a identificação 
completa do usuário reclamante, especificações do serviço ou produto objeto 
da reclamação, relato do problema, local e data da sessão de conciliação, com 
encaminhamento de cópia ao e-mail do CEJUSC no qual ocorrerá o ato.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

CLÁUSULA SÉTIMA: O prazo de vigência do presente Termo é de 12 (doze) 
meses, contados da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual 
período.

DA DIVULGAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA: Os partícipes se comprometem a divulgar informações 
referentes ao seu âmbito de atuação.
PARÁGRAFO ÚNICO: Os Partícipes se comprometem a divulgar relatórios 
semestrais sobre o número de atendimentos e audiências realizadas.

DA ALTERAÇÃO

CLÁUSULA NONA: Este termo poderá ser alterado em qualquer de suas cláusulas, 
com exceção de seu objeto, mediante Termo Aditivo.
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DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA: Este Termo poderá ser rescindido, em comum acordo 
entre os partícipes, ou denunciado, mediante notificação escrita, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os casos omissos neste instrumento serão 
resolvidos em comum acordo entre os partícipes

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A eficácia deste contrato decorrerá da 
publicação de seu extrato no órgão de comunicação oficial do Poder Judiciário do 
Estado do Maranhão e no órgão de comunicação oficial do Poder Executivo do 
Estado do Maranhão.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Eventuais divergências na execução do 
presente Termo serão dirimidas consensualmente pelos partícipes.

E, por estarem assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

São Luís, Maranhão, 13 de novembro de 2012

Des. José Luiz Oliveira de Almeida 
Presidente do Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução de 

Conflitos do Maranhão

Luiza de Fátima Amorim Oliveira
Secretária de Estado de Direitos 
Humanos, Assistência Social e 

Cidadania

Kleber José Trinta Moreira e Lopes
Gerência de Proteção e Defesa do PROCON/MA
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ANEXO G – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE TJMA/ESMAM 
E TRE/EJE

ACORDO DE COOPERAÇÃO MÚTUA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/ ESCOLA SUPERIOR 
DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO MARANHÃO E O TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO/ESCOLA JUDICIÁRIA 
ELEITORAL DO MARANHÃO. 

De um lado o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, CNPJ 
05.288.790/0001-76, com sede e foro na cidade de São Luis/MA, na Avenida Pedro 
II, s/nº, Centro, São Luís - MA, representado por sua Presidenta, Desembargadora 
CLEONICE SILVA FREIRE e a ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO 
ESTADO DO MARANHÃO - ESMAM, com sede na Rua das Sucupiras, nº 27, Qd 49, 
Jardim Renascença, São Luís – MA, representada pelo seu Diretor, Desembargador 
MARCELO CARVALHO SILVA; do outro lado, o TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO ESTADO DO MARANHÃO, CNPJ nº 05.962.421/0001-17, com 
sede na Av. Senador Vitorino Freire s/n, Areinha, São Luís – MA, representado 
por seu Presidente, Desembargador JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, e a 
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL, representada por seu Diretor, Desembargador 
CLODOMIR SEBASTIÃO REIS, resolvem, de comum acordo e na melhor forma de 
direito, celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, que se regerá de acordo 
com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 mediante as cláusulas e condições 
adiante estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - O presente Termo de Cooperação tem por objetivo a cooperação acadêmica e 
técnica mútua dos participantes, com a finalidade de integração institucional, com 
ênfase na pesquisa jurídica e realização de atividades acadêmicas, notadamente 
fóruns, eventos, conferências, seminários, encontros, debates e palestras.
1.2 – Nos eventos acima mencionados serão disponibilizadas vagas aos convenentes, 
de acordo com a disponibilidade dos organizadores. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

2.1 – Para execução das atividades previstas neste Convênio, os convenentes 
signatários subministrarão seus próprios recursos humanos, materiais e financeiros. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

3.1 – O presente Convênio não importará em qualquer repasse financeiro entre 
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os convenentes, devendo cada um arcar com os custos advindos das obrigações 
assumidas. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

4.1 – O presente Convênio terá vigência de 02 (dois) anos, a contar de sua assinatura. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 

5.1 – O presente convênio poderá ser denunciado por qualquer das partes 
envolvidas mediante comunicação expressa, rescindindo por mútuo acordo entre as 
partes ou, se houver o inadimplemento de qualquer das cláusulas aqui pactuadas, 
mediante notificação formal a outra parte, com antecedência de 30 (trinta) dias, 
respeitadas as obrigações assumidas com terceiros e saldados os compromissos 
financeiros decorrentes. O presente convênio poderá também ser rescindido por 
superveniência de norma legal ou administrativa que o torne inexequível, ou por 
mútuo acordo entre as partes. 
CLÁUSULA SEXTA – DO FORO 

6.1 – O presente Acordo poderá ser alterado, no todo ou em parte, pelos partícipes, 
de comum acordo, mediante Termo Aditivo, exceto no tocante a seu objeto. 6.2 
- Eventuais dúvidas e controvérsias oriundas deste Acordo serão dirimidas de 
comum acordo pelos partícipes. 
E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente Acordo, assinado pelos 
respectivos representantes, para que produza seus efeitos jurídicos e legais. 
São Luis ,   de fevereiro de 2014. 

Desembargadora CLEONICE SILVA FREIRE
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA

Desembargador MARCELO CARVALHO SILVA
Diretor da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão – ESMAM

Desembargador JOSÉ DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão – TER/MA,

Desembargador CLODOMIR SEBASTIÃO REIS
Diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Maranhão – EJE/MA
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ANEXO H – PROJETO COMPOSIÇÃO DE LITÍGIO – APRENDENDO UMA 
NOVA FÓRMULA DE SOLUÇÃO DAS LIDES

Projeto: ComPosição de Litígio – 
APrendendo umA novA fórmuLA de soLução dAs Lides

O diálogo seguinte é uma rotina nos corredores do Fórum de São Luís:
– Bom dia! Posso entrar?
– Bom dia! É claro.
– Hoje vai ter audiência? Posso assistir? É que tenho que completar tempo de estágio, e as 
audiências são importantes para a prática forense.
– Teremos. Inclusive a primeira é por demais interessante, trata-se de um processo com 
discussão complexa de direito, onde os advogados expuseram forte argumentos em defesa de 
seus clientes, a expectativa é que nesta oportunidade tudo resolva.
– Ótimo, vai ser uma daquelas de instrução com julgamento imediato?
– Não, essa é uma audiência de conciliação, e o que pretendemos é convencer as partes 
das vantagens de uma solução amigável, imediata e efetiva, resolvendo o problema de uma 
só vez, e assegurando que as mesmas possam tocar seus negócios, inclusive voltando a 
trabalhar juntas.
– É mesmo! Sendo assim não vou poder ficar. É que só interessa audiência de instrução, as 
de conciliação não servem para a prática forense.
Diante dessa valorização da litigiosidade, que só serve para incrementar as 
demandas forenses, que tem tornado inviável a prestação jurisdicional no tempo 
razoável, é que o Poder Judiciário deve se mobilizar para reverter essa cultura, 
estimulando mecanismos alternativos de solução. Vale aqui a observação da Min. 
Fátima Nancy Andrighi17, quando tratando da importância de mediação adverte: o 
reconhecimento da incapacidade de atender, adequadamente e no tempo razoável, o cidadão 
nas suas necessidades jurídicas é um ato de humildade que se exige de todos os juízes.
Em face da preocupação com a melhor prestação Jurisdicional é que apresentamos 
o presente projeto: Composição de Litígio – aprendendo uma nova fórmula de 
solução das lides.

JUSTIFICATIVA

A sobrecarga imposta ao Judiciário em decorrência da universalização do acesso 
tem posto em contínuo exercício a implementação de inovações dinamizadoras 
para atenção à demanda, visando atender as expectativas.
Contudo, já há indiscutível compreensão de que as soluções tradicionais do conflito, 
ou melhor, o litígio levado à solução por decisão judicial, após ultrapassada 
as diversas instâncias de conhecimento, tendo que percorrer o caminho da 
satisfação plena, não corresponde nos dias atuais à Justiça desejada pela sociedade 

17 Estudos de Direito Constitucional, Ed. Del Rey, p. 36.
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acostumada com a velocidade das providências.
Não é por acaso que o projeto do novo Código de Processo Civil já expressa 
advertência da necessidade do uso da composição como meio de solução dos 
conflitos, inclusive com a observação de que a satisfação efetiva das partes pode dar-se 
de modo mais intenso se a solução é por elas criada e não imposta pelo juiz (exposição de 
motivos).
Aponta o texto processual a necessidade de realização de audiência de conciliação, 
em caráter preferencial, ainda antes de ser apresentada a contestação, podendo ser 
o ato conduzido por conciliador ou mediador e o comparecimento do réu torna-se 
quase obrigatório, com sua ausência tomada como ato atentatório à dignidade da 
justiça (art. 333 e §§).
Aliás, é bom destacar que tal preocupação estava inscrita na Constituição Imperial 
que no Título referente ao Poder Judicial, assim determinou:

Art. 161. Sem se fazer constar, que se tem intentado o meio da reconciliação, não se 
começará processo algum.
Art. 162. Para este fim haverá juízes de Paz, os quais serão eletivos pelo mesmo 
tempo, e maneira, por que se elegem os Vereadores das Câmaras. Suas atribuições, 
e distritos serão regulados por Lei.

Tal experiência não é exclusiva do Brasil, diversos países vêm testando mecanismos 
alternativos para solução de conflitos, sendo a composição a via de maior escolha 
e melhores resultados, afinal a medida assegura uma resposta imediata quanto ao 
direito buscado e aponta a forma mais próspera de sua satisfação.
Infelizmente a composição não faz parte do hábito do povo brasileiro, sempre 
acostumado com a intervenção externa na solução de seus problemas. A opção 
pela providência judicial e razão que vem tornando inviabilizada a solução das 
pendências pela incapacidade de absorção da demanda.
As ações pela efetividade e eficiência da prestação jurisdicional, especialmente 
alcançadas pelos avanços tecnológicos e qualificação de pessoal está chegando ao 
seu limite, apesar dos altos índices de operosidade, a procura é progressivamente 
maior que as medidas tomadas para atendimento.
O Desembargador Carreira Alvim18, em texto intitulado – Reflexões acerca do 
conceito de acesso à justiça, faz a seguinte advertência:

O direito de acesso à Justiça pode ser identificado como sendo um tema de 
fundamental importância em um país como o Brasil alicerçado em profundas 
desigualdades sociais. Tais desigualdades por não serem objeto de efetiva 
preocupação dos governantes competentes para a solução deste problema, 
deságuam muitas vezes no Poder Judiciário e daí a necessidade da constante luta 
pela implementação deste direito e o aperfeiçoamento de seus mecanismos de 
18 Extraído do site: http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=3217, acesso em 
07.12.10.
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efetivação.

Diante desse reconhecimento, o Judiciário não deve ficar inerte ou distante da 
mobilização para mudança dessa cultura de litigiosidade, deve não apenas 
estimular a composição na quadra das ações em trâmite, como estimular a inserção 
da metodologia de composição nos campos extrajudiciais, inclusive para assegurar 
a validade e exequibilidade dessas soluções, envolvendo-se diretamente com os 
cursos de formação do profissional do Direito.
A preocupação com a formação do futuro operador jurídico no que tange a 
reconhecer a composição como ferramenta útil e primeira medida de solução dos 
conflitos é questão que tem profunda relevância para o bom funcionamento do 
Poder Judiciário.
Diante da importância da inserção do tema nos currículos universitários, 
Judiciário do Estado do Maranhão deve assumir atitude proativa, promovendo 
no meio acadêmico debate sobre o tema, com estímulo a realização de palestra e 
oportunizar o contato dos estudantes no seu momento de estágio com a experiência 
da composição como melhor forma de solução dos litígios.

OBJETIVO

Incluir o tema auto-composição: Conciliação e Mediação nos cursos de Direito, 
como perspectiva alternativa e vantajosa da solução dos problemas.

META
Estimular nos futuros operadores do Direito a prática de conciliação e mediação 
como principal método de solução dos conflitos. 

DESENVOLVIMENTO

Identificação das Universidades que já inseriram no seu conteúdo programático 
a preocupação pela solução alternativa dos conflitos, composição, conciliação e 
mediação.
Encontro com as Coordenações dos Cursos de Direito para sensibilização da 
inclusão do tema, inclusive na prática de estágio.
Realização de palestras por membros do Judiciário e demais integrantes dos 
demais segmentos jurídicos parceiros, sobre a importância da Composição como 
solução dos litígios para Alunos Universitários.
Oportunização de estágio para prática de Composição de Litígios.
Estímulo ao uso de técnicas de Composição de Litígios nos Escritórios Escola com 
reconhecimento da exequibilidade dos acordos firmados.
Utilização dos Universitários experimentados, como conciliadores ou mediadores 
na Semana da Conciliação de 2012, com as audiências ocorrendo nas próprias 
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Universidades.

PRAZO

Para a execução de todo o projeto, o presente trabalho será desenvolvido a partir 
de fevereiro e com término previsto para dezembro de 2012.

RECURSOS

Humanos:
Será criada uma comissão especial designada pelo Tribunal de Justiça para 
coordenação dos trabalhos de contato de conscientização das Universidades sobre 
a importância do tema: Solução Alternativa Dos Conflitos.
As palestras serão ministradas por Magistrados que atuam em áreas cuja 
composição é sempre o primeiro instrumento utilizado para composição dos 
litígios.

Materiais:

Será confeccionado folder/cartilhas que destaquem a relevância da solução 
conciliável, podendo ser aproveitado material já utilizado em outras campanhas.

São Luís, 28 de novembro de 2011.

Alexandre Lopes de Abreu

ANEXO  I – PROJETO DE CAPACITAÇÃO DE ESTUDANTES DE DIREITO 
PARA ATUAÇÃO VOLUNTÁRIA NOS CENTROS DE CONCILIAÇÃO DO 
TJMA

Projeto: CAPACitAção de estudAntes de direito PArA AtuAção voLuntáriA nos 
Projetos de ConCiLiAção do tribunAL de justiçA do estAdo do mArAnhão

JUSTIFICATIVA 

No desenvolvimento de uma política adequada para resolução de conflitos 
implementada pelo Conselho Nacional de Justiça, a Semana Nacional de 
Conciliação passou a ter um destaque cada vez importante como medida que 
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retorna à Sociedade duas das principais expectativas que possui junto ao Judiciário: 
Celeridade e Efetividade.
A solução dos conflitos de interesse pela via auto compositiva apresenta-se como 
um mecanismo mais célere, pois dispensa as burocracias tradicionais do processo 
contencioso e, de modo informal e breve, aproxima as partes em conflitos para 
busca de uma solução que harmonize os interesses das partes, alcançando a 
satisfação do direito de um, observando as condições de adimplemento do outro.
O resultado dessa via de resposta tem obtido tamanho sucesso que, a cada ano, 
busca-se um volume maior de demandas para agendamento no período da Semana 
Nacional da Conciliação, obrigando ao Judiciário uma estruturação adequada para 
melhor resposta ao cidadão.
Diante do grande volume de audiência torna-se necessária a participação de 
colaboradores que, devidamente orientados, possuem condições de ajudar no 
encontro da solução que ponha termo ao litígio.
Em São Luís, no ano de 2011, um experiência bem sucedida posta em prática no 
1º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo, sob a Coordenação do Juiz 
Marco Antonio Netto Teixeira, em parceria com o Centro de Ensino Universitário 
do Maranhão – UNICEUMA, assegurou a realização de mais de mil audiência, 
com êxito conciliatório na maioria das mesmas.
Para que se alcance melhor sucesso nos trabalhos a serem desenvolvidos na 7ª 
Edição da Semana Nacional da Conciliação, a realizar-se no período de 7 a 14 de 
novembro de 2012, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 
de Conflitos, que possui a atribuição de implementar ações para o tratamento 
adequado dos conflitos de interesses, apresenta o presente projeto que visa concitar 
os Alunos dos Cursos de Direito as Instituições de Ensino Superior do Maranhão 
a atuarem como colaboradores nas audiências de conciliação que se realizaram no 
período retro.
Ao participar de eventos destinado à harmonização de interesses de pessoas em 
litígio pela via da auto composição, o futuro profissional do direito passa a ter em 
perspectiva mais uma via de solução de conflitos, além da litigiosidade para a qual 
é preparado.
A preocupação com a formação do futuro operador jurídico no que tange a 
reconhecer a composição como ferramenta útil e primeira medida de solução dos 
conflitos é questão que tem profunda relevância para o bom funcionamento do 
Judiciário.

OBJETO

Formação de parceria com Instituições de Ensino Superior para seleção e capacitação 
de Alunos dos dois últimos períodos do curso de direito para desempenharem 
a função de Conciliadores Voluntários na 7ª Edição da Semana Nacional da 
Conciliação, a realizar-se no período de 7 a 14 de novembro de 2012, bem como 
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para atuarem em mutirões e realizações de pautas específicas.

META

Fomentar nos futuros operadores do Direito as técnicas para a prática de conciliação 
e mediação como instrumentos para solução de conflitos, contando com o auxílio 
dos mesmos na resolução de demandas presentes.

DESENVOLVIMENTO

Identificadas Instituições de Ensino Superior de Direito com interesse em implantar 
em seu currículo o conteúdo referente à Introdução aos Meios Alternativos de 
Solução de Conflitos e à Conciliação e suas Técnicas, na forma do que dispõe o 
anexo I da Resolução 125/2010, do CNJ, sob a supervisão do Núcleo Permanente 
de Métodos, serão elaborados os Termos de Parcerias para seleção e preparação de 
Alunos para atuarem em mutirões e realizações de pautas específicas.
O processo de seleção dos Alunos levará em consideração a capacidade de absorção 
de Alunos para atuarem como conciliadores voluntários em eventos definidos pelo 
Judiciário, podendo constar de prova objetiva e entrevista, além de presença no 
curso de formação.
Devidamente habilitados, após retificação da atuação voluntária, com assinatura 
de termo próprio, o Aluno será designado para atuar junto ao Centro Judiciário de 
Conciliação ou Unidade Jurisdicional mais próxima da IES em que estuda ou de 
sua residência, podendo haver renovação de convite para participação sempre que 
necessário, sem estabelecimento de qualquer vínculo com o TJMA.

RECURSOS

Cumprirá às Instituições de Ensino Superior os custos para seleção e formação dos 
Alunos, podendo o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos colaborar com fornecimento de Instrutores e material para a formação.
Será fornecido a cada Aluno participante de ações de solução de conflitos certificado 
específico por cada evento.

PRAZO

Os termos de Parceria terão prazo de um ano, podendo ser renovado por interesse 
das partes.

Materiais:
Será confeccionado folder/cartilhas que destaquem a relevância da solução 
conciliável, podendo ser aproveitado material já utilizado em outras campanhas.
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São Luís, 28 de novembro de 2012.

Alexandre Lopes de Abreu
Juiz de Direito

ANEXO J – TERMO DE COOPERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CEJUSC EM 
IES

TERMO DE CONVÊNIO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRO JUDICIÁRIO 
DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA E FORMAÇÃ DE 
CONCILIADORES QUE CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA O ESTADO 
DO MARANHÃO - TJMA E INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPEIRIOR - IES.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, CNPJ 
05.288.790/0001-76, com sede e foro na cidade de São Luís/MA, na Avenida Pedro 
II, s/nº, Centro, neste ato representado pelo neste ato representado pelo Presidente 
do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, Des. JOSÉ 
LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, inscrito no CPF (MF) sob o nº 054.617.313.68, no 
uso de suas atribuições legais e em observância das determinações constantes do 
inc. IX, do art. 7º, da Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ, inc. IX, do § 2º, art. 1º, da Lei Estadual 9.893, de 23 de 
agosto de 2013, que cria o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 
de Conflitos do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, doravante denominado 
CONVENENTE e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - IES, CNPJ Nº 
------------------------, pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua -------, nº 
---, na cidade de ---------, representada por -------------, portador da RG nº --------
-----, e do CPF nº -----------, residente na cidade de -----, doravante denominada 
COVENIADA com fulcro no art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal, nos 
termos da Resolução –GP102011 do Tribunal de Justiça do Maranhão, e atento ao 
disposto na Resolução 125, de 29.11.2010 e Emenda 01, de 31.01.2013, do Conselho 
Nacional de Justiça - CNJ, sob sujeição às normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com modificações posteriores, resolvem firmar o presente CONVÊNIO nos 
termos e condições expressas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Convênio tem por objeto a conjugação de esforços entre o Tribunal 
de Justiça do Estado do Maranhão e a Instituição de Ensino Superior - IES, visando 
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à instalação e funcionamento do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania (“Centro de Conciliação”), na forma dos arts. 8º e seguintes da Resolução 
125, de 29.11.2010 e Emenda 01, de 31.01.2013, do Conselho Nacional de Justiça - 
CNJ.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 O presente Convênio terá vigência a partir de sua assinatura e validade pelo 
prazo de 60 (sessenta) meses, conforme preceitua o art. 57, inc. II, da Lei 8666/93. 
A denúncia, por qualquer das partes, deverá ser precedida de notificação com 
antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ATRIBUIÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

3.1 Constituem-se atribuições do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
a. Capacitar Estudantes, Professores e Servidores selecionados pela IES, na forma 
do anexo I da  Resolução 125/2010 e Emenda 01/2013, do CNJ, para atuares 
como Conciliadores Voluntários que irão atuar no “Centro”, fornecendo material 
didático, via digital, e certificação da conclusão do curso e estágio, incluindo os 
mesmos no Cadastro Estadual de Conciliadores; 
b. Incentivar a realização de cursos e seminários sobre mediação e conciliação e/ou 
outros métodos consensuais de solução de conflito;
c. Promover a instalação e ativação do sistema ATTENDE, de agendamento e 
termação de audiências, inserindo o CEJUSC da IES como opção de ambiente para 
realização de audiência, com fixação de datas para as sessões em consonância com 
o calendário da IES;
d. Assegurar a homologação dos acordos alcançados pelos Conciliadores 
Voluntários no CEJUSC da IES, uma vez verificada a regularidade dos mesmos, 
promovendo a publicação, quando necessária.

CLÁUSULA QUARTA – DAS ATRIBUIÇÕES DO IES

4.1 Constituem-se atribuições da entidade IES
a. Fornecer e manter espaço físico para o funcionamento do CENTRO, com fácil 
condição de acesso ao público em geral, com boas condições de segurança e de 
ocupação;
b. Fornecer móveis, terminal de telefone ou ramal de uso exclusivo, equipamentos 
e material de consumo para o desenvolvimento dos serviços;
c. Disponibilizar funcionários para a execução dos serviços, arcando com todas as 
suas obrigações trabalhistas e previdenciárias;
d. Selecionar estudantes para, após formação no curso de capacitação de 
conciliadores, atuarem nos CENTRO, em regime voluntário, com aproveitamento 
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para composição do período de estágio;
e. Disponibilizar toda infraestrutura necessária para a instalação dos equipamentos 
de rede, bem como computadores, Sistema Operacional atualizado e softwares 
específicos para a segurança da Rede, impressoras e material de consumo para o 
desenvolvimento dos serviços; 
g. Custear os dispêndios necessários para emissão de cartas convites ou outras 
comunicações necessárias para realização das sessões de conciliação, podendo 
essas serem envidas pelo meio eletrônico, quando indicado pelas partes.
h. Custear as despesas decorrentes de material de expediente e escritório (papel, 
tinte para impressora e congêneres), utilizados no Centro Judiciário.

CLÁUSULA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

5.1 Os casos omissos ou não previstos neste convênio serão resolvidos de comum 
acordo por ambas as partes.

CLÁUSULA SEXTA – DAS ALETERAÇÕES

6.1 Sempre que houver necessidade e mediante mútuo acordo entre as partes, 
poderão as normas deste convênio ser alteradas, através de termos aditivos, 
passando os mesmos a fazerem parte integrante deste convênio.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

7.1 A fiscalização do convênio será feita pelo Juiz Coordenador do Centro, a quem 
caberá cobrar o cumprimento das atribuições das partes, requisitando o que for 
necessário para o bom desenvolvimento de seu objetivo.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1 O foro competente para resolver eventuais questões decorrentes do presente 
Convênio, que não possam ser solucionadas administrativamente, é o da Comarca 
de São Luís, capital do Estado do Maranhão.
______________, ___ de __________ de 2012.

Presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

Representante da IES
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ANEXO K – TERMO DE COOPERAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE 
CONCILIADORES E MEDIADORES PELA IES

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº XX /2013-TJ/MA

TERMO DE COOPERAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE CONCILIADORES/
MEDIADORES VOLUNTÁRIOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA O ESTADO DO MARANHÃO E INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 
- IES.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, CNPJ 
05.288.790/0001-76, com sede e foro na cidade de São Luís/MA, na Avenida 
Pedro II, s/nº, Centro, neste ato representado por seu Presidente, Des. Antonio 
Guerreiro Junior, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de São Luís, 
portador da RG nº 169488 e do CPF nº 074.840.623-91, doravante denominado 
TRIBUNAL, e a UNIVERSIDADE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 
- IES, CNPJ Nº ________________, pessoa jurídica de direito privado, com sede 
na __________________________________, nesta cidade de São Luis, representada 
por _____________________________, portador do RG nº ______________, e do 
CPF nº ____________________, residente na cidade de São Luis/MA, doravante 
denominada  IES, e de acordo com o que consta no Processo Administrativo 
nº XXXX/TJ/MA, com fulcro no art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal, nos 
termos da Resolução –GP102011 do Tribunal de Justiça do Maranhão, e atento ao 
disposto na Resolução 125, de 29.11.2010 e Emenda 01, de 31.01.2013, do Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ, sob sujeição às normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com modificações posteriores, resolvem firmar o presente TERMO DE 
COOPERAÇÃO nos termos e condições expressas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente instrumento tem por objeto a conjugação de esforços, sem 
qualquer vínculo empregatício ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, 
visando à seleção e capacitação de mediadores e conciliadores voluntários, para 
atuarem nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e de Cidadania e em ações 
desenvolvidas pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos, na forma dos art. 12 da Resolução 125, de 29.11.2010 e Emenda 01, de 
31.01.2013, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e seu Anexo III (Código de Ética 
de Conciliadores e Mediadores Judiciais)

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1  O presente Termo de Cooperação terá vigência a partir de sua assinatura e 
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validade por prazo de 60 (sessenta) meses, conforme preceitua o Art. 57, II da Lei 
8.666/93. A denúncia, por qualquer das partes, deverá ser precedida de notificação 
com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ATRIBUIÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

3.1 Constituem-se atribuições do Tribunal de Justiça
a. Selecionar, preferencialmente dentro de seu próprio quadro funcional, servidores 
devidamente capacitados, preferencialmente dentre os que atuam nos juizados ou 
centros de conciliação dentro das Instituições de Ensino Superior (IES), que serão 
responsáveis por orientar e auxiliar os discentes e docentes selecionados pela IES 
conveniada para atuarem como conciliadores e/ou mediadores voluntários nos 
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania ou Centros de Conciliação 
reconhecidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão;
b. Custear as despesas decorrentes de material de didático, via digital, para 
formação de conciliadores e mediadores;
c. Fornecer aos alunos e professores selecionados para a atuação como conciliadores 
e mediadores voluntários que participarem do curso de formação nos termos 
do anexo I da Resolução 125 do CNJ,  certidão de participação, para finalidades 
acadêmicas.

CLÁUSULA QUARTA – DAS ATRIBUIÇÕES IES

4.1 Constituem-se atribuições da IES:
a. Selecionar, dentro de seus corpo discente, estudantes com aptidão para 
atuar como conciliadores e/ou mediadores voluntários, os quais atenderão os 
jurisdicionados e conduzirão audiências de mediação e de conciliação, a título de 
atividade de extensão;
b. Realizar cursos e/ou seminários de capacitação em métodos consensuais de 
solução de conflito, mormente sobre conciliação e mediação, observando o conteúdo 
estabelecido pela Resolução 125/2012 do CNJ, para os alunos e professores 
selecionados para atuar como conciliadores e/ou mediadores voluntários; 
c. Encaminhar os voluntários a que se referem as alíneas anteriores para o Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de 
Justiça do Estado do Maranhão, para fins de cadastramento como conciliadores e/
ou mediadores;

CLÁUSULA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

5.1 Os casos omissos ou não previstos neste instrumento serão resolvidos de 
comum acordo por ambas as partes.
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CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES

6.1 Sempre que houver necessidade, e mediante mútuo acordo entre as partes, 
poderão as normas deste instrumento ser alteradas por intermédio de termos 
aditivos, passando estes a fazer parte integrante deste.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

7.1 A fiscalização deste termo será feita pelo Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos ou pelos Juízes Coordenadores dos Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos e de Cidadania, a quem caberá cobrar o 
cumprimento das atribuições das partes, requisitando o que for necessário para o 
bom desenvolvimento de seu objetivo.
7.2 Cabe aos voluntários, funcionários e demais colaboradores consultarem os 
integrantes do Núcleo, ou chefes imediatos, sempre que se constatar um mau 
andamento do serviço ou demais falhas no decorrer da execução deste instrumento.  

CLÁUSULA OITAVA– DO FORO

8.1 O foro competente para resolver eventuais questões decorrentes do presente 
Termo, que não possam ser solucionadas administrativamente, é o da Comarca de 
São Luís, capital do Estado do Maranhão.

______________, ___ de __________ de 2013.

Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão
Representante da IES

ANEXO L – TERMO DE COOPERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CEJUSC 
EMPRESARIAL

TERMO DE COOPERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRO JUDICIÁRIO 
DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA PARA DEMANDAS DE 
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E FORMAÇÃO DE CONCILIADORES, QUE 
CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO E A 
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DO MARANHÃO.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, CNPJ 
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05.288.790/0001-76, com sede e foro na cidade de São Luís/MA, na Avenida 
Pedro II, s/nº, Centro, neste ato representado pelo neste ato representado pelo 
seu Presidente, Des. ANTONIO PACHECO GUERREIRO JÚNIOR, inscrito no 
CPF (MF) sob o nº                , no uso de suas atribuições legais e em observância 
das determinações constantes do inc. IX, do art. 7º, da Resolução nº 125, de 29 de 
novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, doravante denominado 
CONVENENTE, e a Instituição de Representação de Micro e Pequenas Empresas 
a FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DO MARANHÃO – FIEMA, 
CNPJ: 06.229.713/0001-84, com sede na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n, 
retorno da Cohama, Casa da Indústria Albano Franco, representada por seu 
Presidente EDILSON BALDEZ DAS NEVES, portador da RG nº -------- SSP/MA, 
e do CPF nº --------------, doravante denominada CONVENIADA, com fulcro no 
art. 5º, inc. XXXV da Constituição Federal, nos termos do Provimento 1.892/2011 
do Conselho Superior da Magistratura, e atento ao disposto na Resolução 125, de 
29.11.2010 do CNJ, sob sujeição às normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com modificações posteriores, e no art. 74 da Lei Complementar 123, de 15 de 
dezembro de 2006, resolvem firmar o presente Convênio, nos termos e condições 
expressas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo tem por objeto a conjugação de esforços entre o Tribunal 
de Justiça do Estado do Maranhão e a Federação das Indústrias no Estado do 
Maranhão, visando à instalação e funcionamento do Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania (“Centro”), na forma dos arts. 8º e seguintes da Resolução 
125, de 29.11.2010 e Emenda 01, de 31.01.2013, do Conselho Nacional de Justiça – 
CNJ, nas dependências da FIEMA, com sede na Avenida Jerônimo de Albuquerque, 
s/n, retorno da Cohama, Casa da Indústria Albano Franco.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 O presente Convênio terá vigência a partir de sua assinatura e validade por 
prazo indeterminado. A denúncia, por qualquer das partes, deverá ser precedida 
de notificação com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ATRIBUIÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

3.1 Constituem-se atribuições da entidade TRIBUNAL DE JUSTIÇA
a. Capacitar, dentro do quadro de profissionais que atuam no Sistema FIEMA, 
selecionados pela FIEMA, na forma do anexo I da  Resolução 125/2010 e Emenda 
01/2013, do CNJ, para atuarem no atendimento e como Conciliadores Voluntários 
no “Centro”, fornecendo material didático, via digital, e certificação da conclusão 
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do curso e estágio, incluindo os mesmos no Cadastro Estadual de Conciliadores;
b. Incentivar a realização de cursos e seminários sobre mediação e conciliação e/
ou outros métodos consensuais de solução de conflito no ambiente da FIEMA e de 
seus conveniados;
d. Promover a instalação e ativação do link de acesso ao Sistema do TJMA, após o 
cumprimento do disposto na Cláusula 4 pela ENTIDADE CONVENIADA;
e. Instalar e configurar equipamento de Firewall/UTM ou similar que ficará 
encarregado de realizar o isolamento lógico entre as Redes e garantir sua segurança;
f. Configurar e instalar sistema compatível ao instalado no Juizado Especial Cível;
g. Designar Juiz Coordenador para supervisionar os serviços desenvolvidos pelos 
conciliadores do respectivo “Centro” e homologar os acordos celebrados nos 
procedimentos pré-processuais do respectivo do CEJUSC

CLÁUSULA QUARTA – DAS ATRIBUIÇÕES DO CONVENIADA

4.1 Constituem-se atribuições da entidade CONVENIADA
a. Fornecer e manter espaço físico para o funcionamento do CEJUSC, com fácil 
condição de acesso ao público em geral, com boas condições de segurança e de 
ocupação;
b. Fornecer móveis, terminal de telefone ou ramal de uso exclusivo, equipamentos 
e material de consumo para o desenvolvimento dos serviços;
c. Disponibilizar funcionários para a execução dos serviços, arcando com todas as 
suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, os quais exercerão suas atividades 
sob orientação do Juiz Coordenador do CEJUSC;
d. Observar que apenas atuem como conciliadores/mediadores aqueles 
cadastrados pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos do Tribunal de Justiça;
e. Disponibilizar toda infraestrutura necessária para a instalação dos equipamentos 
de rede, bem como computadores, Sistema Operacional atualizado e softwares 
específicos para a segurança da Rede, impressoras e material de consumo para o 
desenvolvimento dos serviços; 
g. Custear os dispêndios advindos da emissão de correspondências concernentes 
ao Centro Judiciário junto a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 
h. Custear as despesas decorrentes de material de expediente e escritório (papel, 
tinte para impressora e congêneres), utilizados no Centro Judiciário. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

5.1 Os casos omissos ou não previstos neste convênio serão resolvidos de comum 
acordo por ambas as partes.
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CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES

6.1 Sempre que houver necessidade e mediante mútuo acordo entre as partes, 
poderão as normas deste convênio, ser alteradas, através de termos aditivos, 
passando os mesmos a fazerem parte integrante deste convênio.

CLÁUSULA SÉTIMA– DA FISCALIZAÇÃO

7.1 A fiscalização do convênio será feita pelo Juiz Coordenador do Centro, a quem 
caberá cobrar o cumprimento das atribuições das partes, requisitando o que for 
necessário para o bom desenvolvimento de seu objetivo.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1 O foro competente para resolver eventuais questões decorrentes do presente 
Convênio, que não possam ser solucionadas administrativamente, é o da Comarca 
de São Luís, capital do Estado do Maranhão.

São Luís (MA), --- de -------- de 2013.

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

Presidente da Federação das Indústrias no Estado do Maranhão 

ANEXO M - TERMO DE COOPERAÇÃO PARA COMUNICAÇÃO 
ELETRÔNICA COM EMPRESAS

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO E empresa

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, CNPJ 
05.288.790/0001-76, com sede e foro na cidade de São Luis/MA, na Avenida Pedro 
II, s/nº, Centro, doravante denominado TRIBUNAL, neste ato representado 
pelo Presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos, Des. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, no uso de suas atribuições 
legais e em observância das determinações constantes do inc. IX, do art. 7º, da 
Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça – 
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CNJ,  doravante denominado TRIBUNAL, e a EMPRESA, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº. _____________________, com sede social ____________________________
___________, São Luis - MA, CEP __________, doravante denominada EMPRESA 
neste ato representado nesse ato por seu procurador, __________________________
________, brasileiro,  portador da RG nº ___________, e do CPF nº ______________, 
em conjunto denominados PARTÍCIPES, resolvem celebrar o presente TERMO 
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, que se rege pelos princípios e regras legais 
vigentes, na forma e de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO

Cláusula Primeira: Constitui objeto do presente Termo de Cooperação o 
estabelecimento das bases de cooperação entre os partícipes, no âmbito de suas 
respectivas áreas de atuação, com vistas a proporcionar conciliação pré-processual 
e processual em situações de conflitos envolvendo a EMPRESA, em atendimento a 
Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no 
âmbito do Poder Judiciário, estabelecida pela Resolução 125, de 29 de novembro de 
2010, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e pela Resolução 10/2011, do Tribunal 
de Justiça do Estado do Maranhão, que tratam da Criação e Funcionamento do 
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e do Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

DOS COMPROMISSOS DOS PARTÍCIPES

Cláusula Segunda: Para cumprimento do objeto do presente Termo, os partícipes 
se comprometem a desenvolver ações conjuntas, visando à implantação de 
um sistema de comunicação eletrônica para convocação para Audiências de 
Conciliação nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, próprio 
do TJMA ou instalados em parcerias com instituições públicas ou particulares; 
agendamento pré-estabelecido e concentrado, para racionalizar a participação 
da EMPRESA parceira; o recebimento, também por via eletrônica, de justificativa 
de não participação da sessão de conciliação; e a formação de prepostos para 
participarem das sessões de conciliação.

2.1 COMPETE AO TRIBUNAL:

2.1.1 Disponibilizar sistema informatizado de agendamento de Audiências de 
Conciliação (ATTENDE) com a capacidade de concentrar, de forma racional, todas 
as pautas propostas em face da EMPRESA que celebra o presente termo, de modo 
que as sessões sempre ocorram em um único Centro de Conciliação, com pauta 
pré-acordada entre a EMPRESA e a Secretaria do Centro de Conciliação.
2.1.2 Promover, por intermédio de correio eletrônico cadastrado, em endereço 
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indicado pela EMPRESA, a remessa de carta-convite para Audiência de Conciliação, 
com período entre remessa e audiência nunca inferior a 20 dias, com anotações dos 
dados de identificação do solicitante como usuário da EMPRESA.
2.1.3 Disponibilizar no sistema ATTENDE a consulta pela EMPRESA para 
acesso às informações complementares, inclusive de documentos eventualmente 
apresentados pelo Solicitante da Audiência de Conciliação.
2.1.4 Receber, registrar no sistema e comunicar ao Solicitante da Audiência de 
Conciliação a necessidade de adiamento da audiência, quando solicitado pela 
EMPRESA em até cinco dias antes de sua realização, já apresentando nova data 
para o ato.
2.1.5 Receber, registrar no sistema e comunicar ao Solicitante da Audiência de 
Conciliação informações sobre a realização de acordo externo ao ambiente do 
Centro de Conciliação, promovendo a baixa na demanda no sistema.
2.1.6. Receber, registrar no sistema e comunicar ao Solicitante da Audiência de 
Conciliação as justificativas da EMPRESA para ausência de propostas para a 
demanda formulada, promovendo a baixa na demanda no sistema.
2.1.7 Reduzir a termo, registrar no sistema e encaminhar ao Juízo competente 
o acordo formulado pelas partes em Audiência de Conciliação, para devida 
homologação judicial, sendo esta publicada pelo meio eletrônico de comunicação 
dos atos, promovendo a baixa na demanda no sistema.

2.2 COMPETE À EMPRESA:

2.2.1 Indicar, dentre os diversos Centros de Conciliação, o de maior facilidade para 
disponibilizar preposto para participação das Audiências de Conciliação, ficando 
a concentração das mesmas na conformidade da demanda.
2.2.2 Indicar preposto devidamente habilitado e com autonomia para apresentar 
propostas de solução das demandas para participar das Audiências de Conciliação.
2.2.3 Disponibilizar um endereço para recebimento de Carta-Convite para 
participação de Audiência de Conciliação e envio de correspondências/
informações.
2.2.4 Dá treinamento a servidores/empregados para uso do sistema ATTENDE, 
especialmente para a consulta dos registros de agenda de Audiências de Conciliação 
de interesse da EMPRESA.
2.2.5 Encaminhar, para o endereço eletrônico do mesmo remetente da carta convite, 
em até cinco dias antes de sua realização da Audiência de Conciliação, pedido de 
adiamento da audiência.
2.2.6 Encaminhar, para o endereço eletrônico do mesmo remetente da carta 
convite, em até cinco dias antes da Audiência de Conciliação, documentos sobre a 
celebração de acordo entre as partes.
2.2.7 Encaminhar, para o endereço eletrônico do mesmo remetente da carta convite, 
em até cinco dias antes da Audiência de Conciliação, justificativa da EMPRESA 
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para ausência de propostas para a demanda formulada.
2.2.8 Acompanhar a publicação, pelo meio eletrônico de comunicação dos atos, da 
decisão de homologação do acordo.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Cláusula Terceira: O prazo de vigência do presente Termo é de 12 (doze) meses, 
contados da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período, 
nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93. 

DO SIGILO

Cláusula Quarta: Os partícipes se obrigam a manter, sob o mais estrito sigilo, 
dados e informações confidenciais geradas na vigência deste Termo.

DA DIVULGAÇÃO

Cláusula Quinta: Os partícipes se comprometem a divulgar informações referentes 
ao seu âmbito de atuação.
DA ALTERAÇÃO

Cláusula Sexta: Este Termo poderá ser alterado em qualquer de suas cláusulas, 
com exceção de seu objeto, mediante Termo Aditivo.
DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

Cláusula Sétima: Este Termo poderá ser rescindido, em comum acordo entre os 
partícipes, ou denunciado, mediante notificação escrita, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias.

DOS CASOS OMISSOS

Cláusula Oitava: Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos em comum 
acordo entre os partícipes.

DA PUBLICAÇÃO

Cláusula Nona: A eficácia deste contrato decorrerá da publicação de seu extrato no 
órgão de comunicação oficial do Poder Judiciário do Estado do Maranhão (“Diário 
Judiciário Eletrônico”).
Parágrafo Único. A EMPRESA poderá providenciar, a seu critério, outra 
publicação que julgar necessária.
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DO FORO

Cláusula Décima: Eventuais divergências na execução do presente Termo serão 
dirimidas consensualmente pelos partícipes.
E, por estarem assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

São Luís, _____ de setembro de 2015.

Des. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA
Presidente do Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos

Procurador da EMPRESA

ANEXO N – TERMO DE COOPERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE POSTO DE 
CONCILIAÇÃO EXPRESSA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO E EMPRESA

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, CNPJ 
05.288.790/0001-76, com sede e foro na cidade de São Luis/MA, na Avenida Pedro 
II, s/nº, Centro, doravante denominado TRIBUNAL, neste ato representado 
pelo Presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos, Des. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, no uso de suas atribuições 
legais e em observância das determinações constantes do inc. IX, do art. 7º, da 
Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça 
– CNJ, e a EMPRESA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. _____________________, 
com sede social _______________________________________, São Luis - MA, CEP 
__________, doravante denominada EMPRESA neste ato representado nesse ato 
por seu procurador, __________________________________, brasileiro,  portador 
da RG nº ___________, e do CPF nº ______________, em conjunto denominados 
PARTÍCIPES, resolvem celebrar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA, que se rege pelos princípios e regras legais vigentes, na forma e de 
acordo com as cláusulas e condições seguintes:
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DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A celebração deste Convênio objetiva à criação e implantação no Juízo 
xxxxxxxx, do Projeto Conciliação Expressa, ficando a CONVENENTE, a partir da 
data de assinatura deste instrumento, imitido de pleno direito na posse direta da 
área.
1.2  A adesão da CONVENENTE ao Projeto Conciliação Expressa abarca as 
pessoas jurídicas das empresas do grupo “OI” (TELEMAR NORTE LESTE S/A, 
TNL PCS S/A, OI S/A)
1.3 A adesão visa estimular a conciliação de conflitos entre empresas e 
consumidores/usuários antes do ajuizamento da ação judicial e dar maior 
agilidade aos feitos em tramitação no foro de São Luís, em que Telemar Norte Leste 
S/A figure como requerida, sempre sob a direta supervisão e jurisdição do Poder 
Judiciário, bem como sem ônus para o Tribunal.

PÁRAGRAFO ÚNICO. A CONVENENTE, ora signatária, fica terminantemente 
proibida de utilizar os espaços cedidos em decorrência deste Convenio para a 
comercialização, divulgação e/ou qualquer propaganda dos seus produtos e/
ou serviços, bem como a veiculação de informações estranhas ao objeto deste 
Convênio, salvo as necessárias para identificar-se no local e aquelas necessárias à 
consecução dos misteres inatos ao escopo do presente Convênio.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 

2.1. DO TRIBUNAL:
2.1.1 Fiscalizar e supervisionar, através do Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos, os serviços de atendimento e informações 
prestados pela CONVENENTE signatária na Sala em que irá funcionar o Projeto 
Conciliação Expressa;
2.1.2 Autorizar à CONVENENTE, em caráter gratuito, o uso de 01 (uma) sala 
e/ou espaço físico para regular funcionamento da sala de audiências do Projeto 
Conciliação Expressa no 2º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 
situado na Rua do Egito, 167, Centro;
2.1.3 Disponibilizar Conciliador nomeado pela Presidência do Tribunal de Justiça 
e/ou pela Coordenação dos Juizados Especiais do TRIBUNAL, para consecução 
dos fins do presente Convênio;
2.1.4 Permitir o livre acesso da CONVENENTE às dependências do TRIBUNAL, 
durante o horário de funcionamento do 2º Centro Judiciário de Solução de Conflitos 
e Cidadania;
2.1.5 Orientar e informar ao jurisdicionado, através dos Juizados Especiais Cíveis, 
no sentido da existência do serviço de pronto atendimento objeto do presente 
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convênio;
2.1.6 Executar as atividades necessárias à conservação no que tange a limpeza e 
higiene do espaço concedido objeto do presente termo de concessão, inclusive com 
o fornecimento de energia elétrica; 

2.2. DA CONVENENTE:
2.2.1 Providenciar todos os equipamentos e a estrutura necessária ao seu 
funcionamento, tais como Computador e Impressora, bem como os links que 
permitam o acesso restrito ao seu sistema (intranet), material de expediente e 
máquina copiadora, scanners etc., que utilizará com exclusividade, tudo objetivando 
a prestação de atendimento e informações, on-line, de interesse processual de 
litigantes no âmbito de processos judiciais que colham a CONVENENTE;
2.2.2 Disponibilizar preposto com poderes para propor e celebrar acordos, bem 
como fornecer os materiais de expediente/consumo em quantidade necessária ao 
seu regular funcionamento;
2.2.3 Responsabilizar-se pelo uso adequado da área que ora lhe é cedida em 
comodato, na forma do artigo 579 e seguintes do Código Civil, bem como mantê-
las a salvo de dano por má utilização, obrigando-se, por fim, a devolvê-la ao 
TRIBUNAL ao final do presente contrato, em perfeito estado de uso e conservação, 
excetuados os desgastes naturais de tempo e uso;
2.2.4 Disponibilizar e treinar preposto(s) com autonomia para propor e celebrar 
acordos extrajudiciais nas reclamações contra si ajuizadas, bem como representar a 
CONVENENTE nas sessões e audiências judiciais;
2.2.5 Comunicar por escrito ao TRIBUNAL de sua eventual intenção de prorrogar a 
vigência do presente Contrato, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
2.2.5.1 A prorrogação esta que será feita mediante Termo Aditivo caso haja 
concordância do TRIBUNAL na referida prorrogação;
Parágrafo Único – Ao TRIBUNAL será garantida a fiscalização do uso do bem 
objeto do presente contrato quanto aos aspectos de conservação dos mesmos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS BENFEITORIAS 
3.1 Todas e quaisquer benfeitorias realizadas pela CONVENENTE, sejam elas 
necessárias, úteis ou voluptuárias, deverão ser prévia e expressamente autorizadas 
pelo TRIBUNAL.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1 O prazo de Vigência do presente Contrato será de 36 (trinta e seis) meses, 
contados a partir da sua assinatura, podendo ao seu término ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos, através de termo aditivo a ser firmado entre as partes, 
se as partes assim convencionarem.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO
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O presente Convênio poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:
5.1 Através de denúncia de parte da CONVENENTE interessado, com antecedência 
mínima de 120 (cento e vinte) dias;
5.2 Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato pela CONVENENTE;
5.3 Se ocorrer inadimplemento de cláusula contratual por qualquer um dos 
Convenentes;
5.4 Por interesse público do COMODANTE;

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
O COMODANTE providenciará, na forma da lei, a publicação de resumo deste 
contrato na Imprensa Oficial do Estado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO
Eventuais divergências na execução do presente Termo serão dirimidas 
consensualmente pelos partícipes, contudo, fica eleito o Foro da Comarca de São 
Luís para dirimir as controvérsias, com renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.
E por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo 
firmadas.  

Local e data

Tribunal de Justiça do Estado de Maranhão

Empresa 

Testemunhas:

ANEXO O – PROGRAMA CONSUMIDOR ADIMPLENTE – CIDADÃO 
COM PLENOS DIREITOS

PROGRAMA CONSUMIDOR ADIMPLENTE – CIDADÃO COM PLENOS 
DIREITOS

1 APRESENTAÇÃO

O Poder Judiciário vem assumindo cada vez mais um papel de protagonista 
na defesa dos interesses sociais. Não se trata apenas de ações voltadas para o 
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abatimento do estoque processual, ou mesmo adoção de medidas preventivas de 
conflitos, mas providências que assegurem a plena cidadania dos indivíduos.
Esta percepção é demonstrada através do tempo, visto que a história registra o papel 
da Justiça na garantia dos direitos humanos: proteção quanto às arbitrariedades, 
segurança das liberdades, igualdades nas mais diversas ordens são alguns dos 
exemplos de medidas tomadas em favor do cidadão na sua individualidade ou na 
sua condição de membro familiar, integrante da sociedade, trabalhador, possuidor 
de direitos políticos etc.
Desse modo, o tempo presente traz novo desafio, a ser enfrentado, sendo cada vez 
mais complexas as relações sociais e o seu entendimento, uma vez que se depara 
com uma diversidade de pensamentos, ideias, objetivos, que engendram todo o 
cotidiano social.
Assim, observa-se que o cidadão no seu papel de consumidor passou a exigir do 
Judiciário um tratamento diferenciado, posto que as relações travadas no ambiente 
econômico globalizado, até pouco tempo distante, ganhou modalidades de acesso 
tão acelerado, que se incompatibiliza com a preparação individual para realização 
de novos e interessantes negócios.
Essa vulnerabilidade generalizada, que reclama por apoio à solução, não pode 
deixar o Judiciário inerte, dada a sua missão em tratar os conflitos de forma efetiva, 
possibilitando posturas alicerçadas na pacificação.
Assim, imbuído na sua missão de agente de pacificação social, o Poder Judiciário 
do Estado do Maranhão institui o programa: Consumidor Adimplente – Cidadão 
com plenos Direitos, que busca auxiliar as pessoas que se encontram em situação 
de inadimplemento a acharem uma forma de ajustarem suas dívidas com a 
capacidade de pagamento, bem como o intuito de reinserir estes consumidores ao 
mercado de consumo e restabelecer os laços de confiança entre os integrantes dos 
polos de consumo. 

2 JUSTIFICATIVA

A situação de dificuldade econômica em que vivem os brasileiros é de conhecimento 
de todos, reportagens relatam o aumento da taxa de ocupação em empregos, a 
busca da sobrevivência pelo trabalho informal, o encolhimento da poupança e o 
aumento das dívidas.
Assistimos inquietos ao aumento de providências de recuperação de crédito que 
termina por limitar a situação de consumidor dos indivíduos, constrições que 
afetam até o acesso a colocação profissional.
O pleno exercício de propriedade de bens passa pela liberação de ônus que limitam 
o poder de disponibilidade, inclusive para imóveis (IPTU) ou automóveis (IPVA), 
que restringem o direito do cidadão. 
Nesta perspectiva que este tema vem recebendo discussões acaloradas no 



Alexandre Lopes de Abreu

220

Congresso Nacional, onde tramita o Projeto de Lei 283/201219, que acrescenta 
um capítulo a mais no Código de Defesa do Consumidor denominado Da 
Prevenção e do Tratamento ao Superendividamento, que tem a finalidade de prevenir 
o superendividamento da pessoa natural e dispõe sobre o crédito responsável e a 
educação financeira do consumidor.
O mesmo projeto aponta, com muita exatidão, o caminho da utilização de meios 
adequados de solução de conflitos, dentre eles a conciliação para permitir a 
repactuação de dívidas, visando à negociação de modo a adequar, da melhor 
forma possível, a dívida à capacidade de pagamento, podendo tal conciliação ser 
executada pela via administrativa.
Com quase um quarto da população em condição de inadimplência20, torna-
se indispensável à atuação dos órgãos de defesa dos direitos para minimizar a 
situação dessa significativa parcela da sociedade, e o Tribunal de Justiça do Estado 
do Maranhão se coadunando as alterações da s relações sociais e preocupado com 
a prevenção de litígios, bem como com a disseminação da cultura da paz.  
Vale ressaltar que, desde a intensificação das ações coordenadas pelo Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC, com 
a disponibilidade de marcação de audiência de conciliação por intermédio da 
internet (www.tjma.jus.br) ou de ligação gratuita (08007071581), os consumidores 
com dívidas vêm utilizado dos espaços dos Centros Judiciários de Solução de 
Conflitos e Cidadania – CEJUSC, para verem equalizadas suas dívidas.
Contudo, mostra-se necessária a desmistificação dessa modalidade de 
entendimento, deixando evidente à sociedade que a renegociação de dívidas é um 
instrumento acessível e de fácil execução, podendo ser realizado diretamente, no 
diálogo maduro entre os interessados.
Diante dessa proposta, o NUPEMEC lança o programa: Consumidor Adimplente 
– Cidadão com plenos Direitos, para atendimento ampliado aos consumidores 
em situação de inadimplência, reunindo diversos segmentos da economia para 
formação de um grande Balcão de Renegociação de Dívidas.

1 OBJETIVO

3.1 Geral

Difundir a cultura da negociação direta como mecanismo para solução do 
superendividamento.

3.2 Específicos

·	 Estimular o uso consciente do crédito, com a adequação da condição de 
19 http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106773 
20 http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2015/04/14/internas_
economia,637252/cada-vez-mais-pessoas-com-a-corda-no-pescoco.shtml 
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compra das pessoas;
·	 Possibilitar a disseminação da cultura da pacificação social e do 
entendimento consensual; 
·	 Restabelecer o diálogo entre as empresas e os consumidores, possibilitando 
a reinserção destes no mercado de consumo; 
·	 Promover a conscientização e a educação dos consumidores, de forma a 
possibilitar o uso do crédito de forma consciente.
 
4 META

Tornar a negociação direta o primeiro recurso para solução dos conflitos decorrentes 
do superendividamento e estimular um programa de educação para o consumo de 
forma consciente.

5  IMPLEMENTAÇÃO 

A aplicação do programa: Consumidor Adimplente – Cidadão com plenos 
Direitos é precedida de uma sensibilização das entidades públicas e privadas com 
grande volume de créditos não pagos para participarem do Balcão de Renegociação 
de Dívidas, apresentando a seus clientes condições melhoradas para quitação dos 
débitos, com imediata retirada de eventual restrição da dívida negociada.
Para execução dos trabalhos é necessária a disponibilização de um espaço adequado 
a acomodar os parceiros, com toda a estrutura de comunicação necessária para 
fazer a identificação das dívidas e apresentar proposta de pagamento e lavrar 
termo de renegociação de débito.
Para melhor sucesso dos trabalhos, as entidades poderão expedir convites, 
anunciando aos seus clientes e usuários, a possibilidade de negociação dos débitos 
e as vantagens de tal oportunidade.
Também se revela apropriada a reunião de outras ações de defesa de direitos dos 
cidadãos, com serviços de Conciliação prestados pelos CEJUSC, documentação, 
atendimento ao Consumidor, dentre outros.
Será disponibilizada, pelos diversos meios de comunicação à disposição do 
Tribunal de Justiça do Maranhão e das empresas parceiras, a máxima divulgação 
do evento, conclamando a sociedade para comparecer, conhecer e utilizar o Balcão 
de Renegociação de Dívidas, além da possibilidade dos parceiros intensificarem 
essas convocações na mídia. 
Por fim, vale ressaltar que o projeto tem como objetivo de se tornar uma iniciativa 
permanente e que possa ser realizado anualmente, mas, sobretudo agir de forma 
preventiva, possibilitando uma educação para o consumo. 

São Luís, 09 de outubro de 2015.
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Alexandre Lopes de Abreu
Coordenador do NUPEMEC/TJMA

ANEXO P – PROGRAMA DE ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS 
VIRUTAIS PARA SOLUÇÃO DE CONFLITOS

1 APRESENTAÇÃO

Não há como desconhecer a situação extraordinária que estamos vivendo no Brasil, 
ou mesmo no mundo, já que vivemos em um planeta em que a globalização afeta 
a todos, um período de transformação proveniente das novas formas de relações 
vividas.
As mais variadas mudanças são observadas nas relações familiares, na convivência 
interpessoal, nas transações comerciais, na gestão pública e em outros ambientes, 
muito pelas facilidades de acesso a bens e serviços, que promoveram uma verdadeira 
revolução no cotidiano humano.
Ao mesmo tempo que podemos contabilizar os ganhos, com o crescimento do 
conhecimento, a evolução da medicina e medicamentos, a comunicação coletivizada; 
passamos por dificuldades de adaptação a essas facilidades como a formação de 
grupos seletivos, conflitos por intolerância e despreparo para viver nesse universo 
em que tempo e distância perderam significados.
Tenho por hábito lembrar que o homem é o único animal que se vê no frio e calor, 
submerso nas profundezas do Pacífico ou flutuando no espaço. O que precisamos é 
da oportunidade de promovermos a adaptação dos recursos a nossa volta para que 
nos possibilitem a melhor convivência possível.
Os Juizados de Pequenas Causas instituído pela Lei no 7.244/1984, cujo sucesso 
levou a criação dos Juizados Especiais Estaduais (Lei 9.099/1995) e mais tarde para a 
atuação no âmbito da Justiça Federal (Lei 10.529/2001), ganhou tanta visibilidade e 
procura que, por acúmulo, acha-se perto da falência.
O atual investimento do Judiciário no uso dos meios adequados de conflitos (CNJ Res. 
125/2010, CPC/2015 e Lei 13.140/2015) aponta para semelhante destino que, com o 
uso de um sistema ampliado e formação de parcerias, pode manter sua proposta, 
reduzindo os riscos da inviabilidade.
Porém, a intensidade de demandas, os custos aos demandantes que implica, às vezes, 
na renúncia da defesa de direitos, ou das despesas de defesa dos demandados que 
interfere na facilitação de oferta, indica necessidade de uso de mecanismos que podem 
ampliar a oportunidade de diálogo desses públicos para alcance do entendimento
O uso das ferramentas tecnológicas, com o caso da plataforma da Mediação Digital do 
Conselho Nacional de Justiça ou do Consumidor.gov desenvolvido pelo Ministério 
da Justiça, vem permitindo ao cidadão a defesa particularizada de seus interesses, 
dentro da relação de consumo, inclusive para o tratamento do superendividamento, 
com fornecedores de produtos e serviços.
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Mas é importante registrar que, diversamente de conceituar essa medida como 
barreira de contenção de acesso aos Juizados ou Fóruns, o estímulo ao uso desses 
meios adequados de solução de conflitos possui público próprio, pessoas que tem 
tempo reduzido para promoção da defesa de seus direitos pelas vias ordinárias, ou 
mesmo para aqueles que esperam um mais breve entendimento sobre suas demandas.
Recurso de grande eficiência, pois trabalha de maneira ampla, com menor custo e maior 
rapidez de resultado, grande anseio social quando se trata de solução de conflitos, 
o sistema digital vem atender a um público com tempo escasso e que consegue ter 
suas questões suficientemente bem resolvidas com um ajuste por intermédio de um 
diálogo facilitado, como já experimentado nas diversas negociações no dia a dia em 
compras ou outras negociações virtuais.
O investimento nos mecanismos virtuais, plataformas disponíveis em tempo integral 
que assegura um diálogo assíncrono, que permite tomadas de decisões com maior 
tempo de reflexão e consulta, torna esse veículo um instrumento perfeito para os dias 
de hoje, onde o uso racional do tempo é essencial para o cumprimento de nossas 
tarefas, passando a servir como meio adequado de tratamento de conflito.
Importa salientar que a providência virtual, em última análise, caso não seja o 
entendimento alcançado, o histórico da tentativa de solução pode ser adicionado ao 
pedido judicial, facilitando a compreensão da demanda e, eventualmente, dispensar 
a renovação de ato semelhante.
A disponibilidade desse recurso vem assegurar o uso solidário e cooperativo do 
judiciário, com o acionamento das estruturas tradicionais para as demandas que só 
encontram solução em entendimentos presenciais, como no caso da conciliação ou 
mediação, ou cuja solução advém de um provimento judicial.
Portanto torna-se necessário o investimento na formação de parcerias com entidades 
públicas e privadas, que já possuem plataformas em funcionamento e de acesso 
disponível, viando o aperfeiçoamento desses mecanismos e divulgação e estímulo de 
seu uso para o tratamento de conflitos.
A aplicação da Política Nacional de tratamento adequado de conflitos, a cargo do 
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal 
de Justiça do Estado do Maranhão – NUPEMEC/TJMA, tem o compromisso de 
assegurar à sociedade o acesso aos mais diversos meios de resolução de suas questões, 
assume o protagonismo nesse trabalho instituindo o Programa de estímulo ao uso 
dos mecanismos virtuais para Solução de conflitos.

2 META

Reconhecimento do mecanismo virtual como ambiente adequado de solução de 
conflitos da relação de consumo e tratamento do superendividamento.
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3 OBJETIVO

3.1 Geral
Difundir a cultura da negociação direta como mecanismo para solução do conflitos, 
reduzindo o congestionamento de demandas no Judiciário e otimizando sua atuação 
junto à sociedade.

3.2 Específicos
Possibilitar a disseminação da cultura da pacificação social e do entendimento 
consensual.
Estimular o uso dos mecanismos virtuais como instrumento para solução de conflitos 
da relação de consumo e do superendividamento, restabelecendo o diálogo entre as 
empresas e os consumidores. 
Tornar a negociação direta o primeiro recurso para solução dos conflitos decorrentes da 
relação de consumo e do superendividamento.

4 IMPLEMENTAÇÃO

Para desenvolvimento Programa de estímulo ao uso dos mecanismos virtuais 
para Solução de conflitos deve-se identificar parceiros que já disponibilizam ou 
desenvolvam plataformas que facilitem o diálogo entre consumidores/usuário e 
produtores e fornecedores de bens e serviços, especialmente com provedores ligados ao 
Poder Público, firmando com os mesmos termos de parceria para uso das plataformas.
O segundo passo é a busca de entidades públicas e privadas, especialmente as que 
possuam grande volume de demanda, para que venham a aderir às plataformas, 
disponibilizando linha de diálogo para recepção e tratamento das demandas dos 
usuários/consumidores.
Recomendações devem ser expedidas e orientações para magistrados e servidores 
judiciais e extrajudiciais para que informem ao público sobre as facilidades e uso das 
plataformas.
A divulgação dessa nova linha de acesso à solução de conflitos deve ser intensificada 
pela mídias virtuais e tradicionais, como distribuição de cartazes e spots, com 
visualização destacada no site do TJMA, além de disponibilidade de aplicativo para 
acesso facilitado por tabletes e smartphones.
Diálogo de acolhimento ao projeto deve ser desenvolvida junto a entidades do sistema 
de Justiça, como MP, DP e OAB, órgãos públicos, além de entidades de representação 
da sociedade civil, inclusive para disponibilidade de acesso às plataformas nos seus 
respectivos ambientes.
Poderão ser firmadas parcerias com entidades públicas e privadas para cessão de 
equipamentos destinados aos acesso de plataformas de negociação digital de conflitos 
nos espaços do Tribunal de Justiça – Fóruns, Juizados, CEJUSC e outros de acesso ao 
público.
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São Luís, 16 de janeiro de 2017.

Alexandre Lopes de Abreu
Coordenador do NUPEMEC/TJMA

ANEXO Q - TERMO DE COOPERAÇÃO PARA OFERTA DE ACESSO ÀS 
PLATAFORMAS PÚBLICAS DE RESOLUÇÃO DIGITAL DE CONFLITOS DE 
CONSUMO E TRATAMENTO DO ENDIVIDAMENTO.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO, ATRAVÉS DO NÚCLEO 
PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE FORMAÇÃO DE 
CONFLITOS - NUPEMEC, E O GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 
E PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA A OFERTA DE ACESSO ÀS 
PLATAFORMAS PÚBLICAS DE RESOLUÇÃO DIGITAL DE CONFLITOS 
NA RELAÇÃO DE CONSUMO E TRATAMENTO DO ENDIVIDAMENTE NA 
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MAIS IDH.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 05.288.790/0001-76, com sede 
na Av. Dom Pedro II, s./n.°, Palácio “Clóvis Bevilácqua”, Bairro: Centro, CEP: 
65010 – 450, São Luís/MA, através do NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS 
CONSENSUAIS DE FORMAÇÃO DE CONFLITOS NUPEMEC, representado 
por seu Presidente, o DES. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, brasileiro, 
residente e domiciliado na cidade de São Luís/MA, portador da Carteira de 
Identidade n.º XXXXXXX SSP/MA e do CPF n.º XXXXXXXXX, e o GOVERNO 
DO ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO DOS 
DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR - SEDIHPOP, neste 
ato representado pelo seu secretário(a), DR. FRANCISCO GONÇALVES DA 
CONCEIÇÃO, brasileiro, inscrito no RG nº. xxxxxx SSP/MA e CPF/MF nº. xxxxxxx, 
residente e domiciliado na cidade de São Luís/MA, de comum acordo resolvem, 
entre si celebrar o presente Termo de Cooperação, Processo Administrativo nº 
XXXXX/2017, que será regido pela Lei Federal nº 8.666/93, bem como as cláusulas 
e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente TERMO tem como objeto a realização de ações de voltada a 
garantia da acessibilidade ao meios digitais de solução de conflitos nas relações de 
consumo e tratamento do endividamento nas mais diversas cidades do Estado do 
Maranhão, especialmente naquelas que não são sedes de Comarca e atendidas pelo 
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Programa MAIS IDH.
1.2. O objetivo principal é assegurar a parcela significativa da sociedade 
maranhense a oportunidade de defesa de seus interesses, com uso de mecanismo 
reconhecidamente válido pelo Poder Judiciário Estadual (Programa de Estímulo 
ao Uso dos Meios Digitais de Solução de Conflitos, aprovado no TJ em ----------), 
garantido o melhoramento da qualidade de vida das comunidades atendidas.

CLÁUSULA SEGUNDA - AÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS PARCEIROS 
INSTITUCIONAIS

2.1. Em relação á disponibilidade de acesso à plataforma digital para solução de 
conflitos de relação e consumo e endividamento, ficam assim distribuídas as ações: 

AÇÃO RESPONSÁVEL PARCEIROS

Firmar cooperação para 
uso, facilitação de acesso e 
divulgação das plataformas 
públicas de solução de 
conflitos

TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ Ministério 
da Justiça – MJ

Estimular a adesão de 
Empresas Regionais, 
especialmente as que 
possuam maior volume de 
demandas, para adesão às 
plataformas.

NUPEMEC
SEDIHPOP

Associação Comercial 
do Maranhão - ACM
Federação das 
Indústrias do Maranhão 
- FIEMA 

Expedir orientação para 
Servidores que atuam no 
atendimento ao público sobre 
funcionamento, vantagens e 
forma de uso das plataformas 
digitais, por manuais, vídeos 
e/ou apresentações.

TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
GOVERNO DO 
ESTADO 

Federação dos 
Municípios do Estado 
do Maranhão - FAMEM
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Promover, por intermédio 
de material impresso, vídeos 
e apresentações orientações 
aos consumidores para que 
adquiram consciência sobre 
o mecanismo de negociação 
virtual e suas possibilidades 
de solução de forma vantajosa 
aos usuários.

TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
GOVERNO DO 
ESTADO 

Federação dos 
Municípios do Estado 
do Maranhão - FAMEM

Disponibilizar, nos ambientes 
de atendimento público, 
sempre que possível, acesso à 
plataforma digital de solução 
de conflitos, com pessoa 
capaz de orientar sobre a 
forma de uso da mesma, 
podendo ser realizada 
parcerias com instituições 
púbicas e privadas para tal 
fim.

TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
GOVERNO DO 
ESTADO 

Federação Brasileira de 
Bancos - FEBRABAN
Vale S.A.

2.2.1. As capacitações para os facilitadores serão realizadas por intermédio de 
vídeo aulas, preferencialmente, com exibição de vídeos de esclarecimento sobre 
o uso das plataformas, complementadas pelo fornecimento de cartilhas digitais, 
estando todo esse material disponível no site do NUPEMEC;
2.2.2. As capacitações deverão ter como noções básicas do direito do consumidor 
e das vantagens sobre a negociação digital, inclusive para tratamento do 
endividamento, bem como o uso desse recurso tecnológico;
2.2.2. O NUPEMEC informará as necessidades técnicas, compatíveis com os 
recursos disponíveis na localidades, para disponibilidade de acesso às plataformas;
2.2.4. O custo com as capacitações serão divididos entre os parceiros;
2.2.5 Os municípios serão informados sobre o projeto e consultados sobre a sua 
participação (que exista oficialmente uma adesão ao projeto);
2.2.6. O representante do NUPEMEC da região deverá ser informado das 
capacitações ocorridas;
2.2.7. Após as capacitações, os municípios que aderirem ao projeto, devem firmar 
oficialmente um termo de cooperação técnica com o poder judiciário local, e que 
nele estejam claramente definidas as competências dos dois entes.

3.2. COMPETÊNCIAS DA SEDIHPOP
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3.2.1.Mobilizar os Municípios para participação nas capacitações para os 
facilitadores;
3.2.2. Prestar assessoramento junto aos municípios colaborando na decisão sobre a 
adesão ao Projeto;
3.2.3. Realizar as inscrições dos cursos de capacitação para os facilitadores;
3.2.4. Participar dos cursos de formação, inclusive como instrutor.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO

3.1.Os partícipes designarão representantes para acompanhar, gerenciar e 
administrar a execução do presente Termo.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS

4.1. O presente Termo não envolve a transferência de recursos. As ações dele 
resultantes que venham a envolver transferência ou cessão de recursos serão 
viabilizadas mediante instrumento apropriado.

CLÁUSULA QUINTA - DA EFICÁCIA E DA VIGÊNCIA

5.1.Este Termo de Cooperação terá eficácia a partir da data de sua assinatura e 
vigência de 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA SEXTA - DO DISTRATO E DA RESILIÇÃO UNILATERAL

6.1.É facultado às partes promover o distrato do presente Termo, a qualquer tempo, 
por mútuo consentimento, ou a resilição unilateral pela iniciativa de qualquer 
deles, mediante notificação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, de um ao outro, restando para cada qual, tão somente a responsabilidade 
pelas tarefas em execução no período anterior à notificação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES

7.1.Este instrumento poderá ser alterado, por mútuo entendimento entre os 
celebrantes, durante a sua vigência, mediante Termo Aditivo, visando aperfeiçoar 
a execução dos trabalhos, exceto no tocante ao seu objeto.

CLÁUSULA OITAVA - DA AÇÃO PROMOCIONAL

8.1..Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente acordo 
será, obrigatoriamente, destacada a colaboração dos celebrantes, observado o 
disposto no artigo 37, § 1º da Constituição Federal.
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CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

9.1. Aplicam-se à execução deste Termo a Lei nº 8.666/93, no que couber, os 
preceitos do Direito Público e, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA DEZ - DA PUBLICAÇÃO

10.1.O extrato do presente instrumento será publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico, pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, de acordo com o que autoriza a 
Lei 11.419/06, combinado com parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA ONZE - DO FORO

11.1.Para dirimir quaisquer questões que direta ou indiretamente decorram do 
presente TERMO, o foro competente é o da Comarca de São Luís, para dirimir 
as questões oriundas do presente TERMO DE COOPERAÇÃO, com exclusão e 
renúncia pelas partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
São Luís (MA), _____ de _________________de 2016

DES. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA
Presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Formação de 

Conflitos - NUPEMEC.

Dr. FRANCISCO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO
Secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP

ANEXO R – TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE MEDIAÇÃO DIGITAL

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO 
DIGITAL  PROVIDO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – 
CNJ, PARA SOLUÇÃO DE CONFLITOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO MARANHÃO E A –-----------------------------------, NA FORMA 
DESTE INSTRUMENTO.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, CNPJ 
05.288.790/0001-76, com sede e foro na cidade de São Luis/MA, na Avenida Pedro 
II, s/nº, Centro, doravante denominado TRIBUNAL, neste ato representado 
pelo neste ato representado pelo Presidente do Núcleo Permanente de Métodos 
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Consensuais de Solução de Conflitos, Des. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, 
inscrito no CPF (MF) sob o nº 054.617.313.68, no uso de suas atribuições legais  
e   a  _____________________________________ ___________________________, 
inscrita no CNPJ sob o n.º (MF) 09.556.140/0001-15, com sede à ______________
_____________________________, doravante denominada ADERENTE, neste ato 
representado por seu/sua ________________________________________, inscrito 
no CPF (MF) Nº _________________________, portador da Cédula de Identidade nº 
________________ expedida por ___________, e em observância das determinações 
constantes do § 2º, do art. 3º da Lei 13.105/2015 (novo CPC),  inc. IX, do art. 7º, da 
Resolução do Conselho Nacional de Justiça – CNJ nº 125, de 29 de novembro de 
2010, atualizado pelas Emendas nº 01/2013 e 02/2016, resolvem celebrar o presente 
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO 
DIGITAL, doravante denominado SISTEMA, que se rege pelos princípios e regras 
legais vigentes, observados os termos e condições de uso da mediação digital e 
a política de privacidade do referido sistema, que integram o presente TERMO, 
como anexos, na forma e de acordo com as cláusulas de condições seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente Termo de Adesão o direito 
de uso do Sistema de Mediação e Conciliação Digital, ferramenta eletrônica de 
comunicação, de uso gratuito e voluntário, destinada exclusivamente à aproximação 
virtual de envolvidos em um conflito, a  fim de oferecer rápida comunicação, 
linguagem positiva e respostas breves, possibilitando que participantes de lugares 
diversos, interligados pelo sistema on-line, estabeleçam uma solução à divergência 
de forma ponderada, ágil e econômica.

DO ACESSO AO SERVIÇO

CLÁUSULA SEGUNDA: O acesso ao serviço permitirá ao ADERENTE, 
gratuitamente:
a. Cadastrar empresa afiliada/coligada, para integrar o SISTEMA;
b. Cadastrar as demandas/assuntos que se dispõe a dialogar com seus usuários/
consumidores na busca de uma solução consensual, inclusive com sugestão de 
texto de reclamação;
c. Receber e responder todas as reclamações ou solicitações para resolução de 
conflitos registradas em seu nome por usuários de serviços ou adquirentes de 
produtos fornecidos ou produzidos, junto ao site www.cnj.jus.br/mediacaodigital;  
d. Interagir com o consumidor, por intermédio de negociadores devidamente 
cadastrados habilitados, dentro do ambiente do sistema, sem prejuízo do contato 
por outros canais, a fim de que possam construir, pelo diálogo baseado em 
bom senso, soluções para as divergências instauradas, observando os prazos 
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estabelecidos para tanto, além de solicitar informações completares ou apresentação 
de documentos no próprio sistema;
e. Acompanhar o andamento de todas as reclamações registradas em seu nome, 
inclusive todas as interações realizadas pelo consumidor, até o encerramento do 
diálogo, com elaboração de minuta de termo de acordo;
g. Encaminhar o termo de acordo para homologação judicial ou solicitar realização 
de audiência presencial, junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflito e 
Cidadania – CEJUSC, após início das tratativas. 
f. Acompanhar a avaliação dos Negociadores indicados para o atendimento ao 
público; e
g. Requerer a exclusão do registro da reclamação que não se encontre dentre 
das demandas cadastradas, ou nos casos em que for comprovado que o serviço 
ou produto reclamado foi produzido, ofertado e/ou comercializado por outro 
fornecedor e que não há nenhum indício de solidariedade na relação de consumo 
mencionada ou em que o consumidor reclamante tenha feito uso indevido da 
ferramenta a partir de comprovado desrespeito aos termos de uso.

DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DO NUPEMEC/TJMA

CLÁUSULA  TERCEIRA: O Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado do 
Maranha, na qualidade de gestor da regional do Sistema de Mediação e 
Conciliação Digital, se compromete a:

a. Solicitar a liberação do cadastro de ADERENTE junto ao provedor do 
SISTEMA;
b. Promover a divulgação do SISTEMA com meio adequado de solução de 
conflitos por intermédio de seus instrumentos de mídia, sem compromisso com o 
resultado a ser alcançado;
c. Estimular o uso do SISTEMA para soluções de demandas pré-processuais 
e processuais, por intermédio dos seus CEJUSCs, Ouvidoria, Telejudiciário e 
Secretarias de Vara, como antecedentes à propositura de demanda judicial ou à 
realização de conciliação e/ou mediação processual; 
d. Disponibilizar aos ADERENTES relatórios de resultados dos 
atendimentos;
e. Providenciar a homologação pré-processual dentro do SISTEMA, 
viabilizando, junto à Secretaria do NUPEMEC ou CEJUSC certidão de homologação 
do acordo, em caso de necessidade; e
f. Fiscalizar o cumprimento das obrigações do ADERENTE, especialmente 
quanto o prazo de respostas e cumprimento de obrigações assumidas, promovendo 
a denúncia para o caso de violação reiterada e, justificadamente, a exclusão do 
faltoso.
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DAS CONDIÇÕES DE USO

CLÁUSULA QUARTA - Pelo Termo de Adesão e Compromisso, o parceiro 
ADERENTE, além da observância dos Termos e Condições de Uso da Mediação 
Digital e a Política de Privacidade do SISTEMA em anexo, compromete-se: 
a. Promover o seu cadastro como Pessoa Jurídica no Sistema em até 24 horas 
após a apresentação do presente Termo para aceitação pelo NUPEMEC/TJMA e, 
após liberação do cadastro, promover em mesmo período o cadastro de Empresa 
afiliada/coligada e de Negociador que irá atender às demandas apresentadas;
b. Manter atualizada junto ao NUPEMEC/TJMA e o cadastro da Plataforma 
do SISTEMA sua ficha cadastral, especialmente CNPJ, e-mail, endereço de 
correspondência, nome e dados de contato do responsável pela execução deste 
Termo, bem como as informações contidas no formulário de cadastro; 
c. Informar e manter atualizada qualquer alteração estatutária ou no 
contrato social, incorporação, fusão e cisão envolvendo o grupo econômico ou 
empresas ligadas ao mesmo; 
d. Adotar todas as medidas necessárias para identificar, com precisão, 
os usuários/demandantes, dentro de seu cadastro próprio de usuários. Em 
nenhuma hipótese o TJMA ou o CNJ poderão vir a ser responsabilizados por 
eventuais prejuízos nos quais o ADERENTE incorra por ter falhado no processo de 
identificação daqueles com quem tenham firmado acordos;
e. Acompanhar diariamente as reclamações recebidas por meio do site, 
analisá-las e respondê-las em até 10 (dez) dias, independentemente do recebimento 
de qualquer aviso. O tempo de resposta será contado a partir do registro da 
demanda; 
f. Investir esforços na efetiva resolução dos problemas apresentados pelos 
consumidores de forma desburocratizada, dentro do prazo estipulado, observados 
os princípios da dignidade, da boa-fé, da transparência, da eficiência, da eficácia, 
da celeridade e da cordialidade; 
g. Sempre que necessário, contatar o consumidor com objetivo de obter 
informações complementares à composição do problema relatado, ou solicitar 
documentos que podem ser anexados no próprio SISTEMA, dentro do prazo 
concedido para análise da reclamação, utilizando-se do próprio SISTEMA ou 
outros contatos fornecidos pelo consumidor em seu cadastro. 
h. Elaborar ou corrigir, no prazo de ate 7 (sete) dias, nova minuta de acordo 
rejeitada pelo Usuário/Requerente, dentro dos parâmetros de entendimento antes 
estabelecidos;
i. Enviar, após aceitação da proposta pelo Usuário/Requernete, no prazo 
de 3 (três) dias, sob pena de fechamento da mediação por decurso de prazo, termo 
de acordo correspondente à proposta encaminhada que, uma vez aprovado pelo 
Usuário/Reqeurente, terá efeito imediado, salvo se houver pedido de homologação 
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judicial, cuja efetividade decorre da data da sentença.
j. Enviar, por intermédio de correio eletrônico cadastrado junto ao 
NUPEMEC/TJMA, termo de acordo de demanda judicializada, a qual, sem 
assistência do advogado do Usuário/Requerente, só será homologada com a 
confirmação deste sobre os termos do entendimento;
k. Comunicar imediatamente ao NUPEMEC/TJMA ou ao CNJ 
(sistemasnacionais@cnj.jus.br) a ocorrência de qualquer fato que possa gerar 
prejuízo ao bom funcionamento da ferramenta ou ainda prejudicar direitos ou 
danos a imagem ou privacidade de qualquer usuário do SISTEMA.
l. Incentivar, em âmbito da organização, que os dados e informações obtidos 
por meio de seus atendimentos no SISTEMA DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO 
DIGITAL sejam empregados como subsídios de ações voltadas à adequação e 
aprimoramento de produtos, serviços e do atendimento ao consumidor; 
m. Prestar aos Usuários informações e orientações sobre produtos, serviços 
e procedimentos para resolução de eventuais problemas a eles relacionados, com 
objetivo de prevenir conflitos de consumo; 
n. Indicar formalmente um responsável para interlocução sobre as questões 
envolvendo o SISTEMA DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DIGITAL junto 
ao NUPEMEC/TJMA e CNJ. O profissional indicado receberá login e senha de 
acesso ao site www.cnj.jus.br/mediacaodigital e será o representante habilitado a 
encaminhar dúvidas ou relatar problemas em nome da empresa. 
Parágrafo único: Não é permitida a recusa de atendimento nos casos em que a 
empresa pertença ao grupo econômico responsável pela produção, oferta e/ou 
comercialização do produto ou serviço.

DAS PROIBIÇÕES

CLÁUSULA QUINTA: Ao aderir ao presente Termo, a empresa, por seu 
representante legal, declara-se ciente das proibições abaixo listadas:
a. Coletar, distribuir, utilizar, ceder, comercializar dados e informações 
pessoais dos usuários do SISTEMA; 
b. Utilizar os serviços do SISTEMA para fins diversos daqueles a que se 
destinam; 
c. Inserir no campo da resposta pública, informações pessoais ou outras 
quaisquer que, de algum modo, permitam a identificação do usuário, ou ainda, 
informações que tenham sido consideradas como sigilosas. Nos demais campos 
destinados à interação entre consumidor e empresa (campos em que a informação 
não é pública) a vedação mencionada não se aplica; 
d. Inserir no sistema informações falsas e/ou errôneas; usar endereços de 
computadores, de rede ou de correio eletrônico falsos; empregar informações 
parcialmente ou inteiramente falsas ou ainda, informações cuja procedência não 
possam ser verificadas; 
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e. Nos campos destinados ao preenchimento de textos, utilizar-se de termos 
ou materiais ilegais, agressivos, caluniosos, abusivos, difamatórios, obscenos, 
invasivos à privacidade de terceiros, que atentem contra aos bons costumes, à 
moral ou que contrariem a ordem pública; 
f. Alterar, excluir e/ou corromper dados e informações do site, com o 
simples intuito de dificultar ou obstruir o registro e/ou solução da demanda; 
g. Utilizar ou reproduzir qualquer material relacionado ao SISTEMA com 
exceção das informações públicas disponibilizadas no site, sem a prévia autorização 
da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, órgão responsável 
pela gestão e manutenção da ferramenta; 
h. Utilizar, no campo destinado aos anexos, arquivos com vírus de 
computador, com conteúdo invasivo, destrutivo ou que causem dano temporário 
ou permanente nos equipamentos do destinatário e/ou do SISTEMA ou ainda, 
materiais protegidos por propriedade intelectual ou sigilo comercial, excetuando-
se os casos em que o realizador do carregamento seja o próprio detentor destes 
direitos; 
i. Anexar URLs, endereços de e-mail ou outra informação do site SISTEMA, 
sem a expressa autorização do NUPEMEC; 
j. Exigir do consumidor ou condicionar a resolução da demanda à 
apresentação de documentos considerados desnecessários ou de difícil obtenção, 
no intuito de criar óbice para a solução da demanda; 
k. Valer-se da base de dados do SISTEMA para promover, oferecer e/ou 
disseminar publicidade, oferta de produtos ou serviços de qualquer natureza no 
site ou diretamente aos usuários. 
Parágrafo Único - O descumprimento às condições, termos e observações 
referentes ao Termo de Adesão e Compromisso permitirá ao CNJ ou NUPEMEC/
TJMA cancelar, suspender, excluir e/ou desativar temporária ou definitivamente o 
acesso do fornecedor, de forma fundamentada, sem prejuízo das cominações legais 
pertinentes. 

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA SEXTA -O presente Termo vigorará por tempo indeterminado ou 
durante o período em que o sistema estiver disponível via internet. 

DAS ALTERAÇÕES NESTE TERMO DE USO

CLÁUSULA SÉTIMA: o NUPEMEC/TJMA reserva a si o direito de modificar os 
termos e condições a qualquer tempo, observando a comunicação ampla e prévia 
aos usuários do serviço. Os usuários serão notificados com publicação no sítio 
eletrônico do Sistema de Mediação Digital e em outros lugares adequados.
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DA SUSPENSÃO E/OU DESATIVAÇÃO DE CADASTRO

CLÁUSULA OITAVA: O CNJ reserva a si o direito de suspender e/ou de 
desativar, a qualquer tempo, inclusive sem prévio aviso, a conta dos usuários que 
se comportem de modo fraudulento, incorram em qualquer outra atividade ilegal 
e/ou tentem gerar danos ao Sistema e/ou a outros usuários. Este Termo poderá 
ser rescindido, em comum acordo entre os partícipes, ou denunciado, mediante 
notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA NONA: Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos em 
comum acordo entre os partícipes

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA: A eficácia deste contrato decorrerá da publicação de 
seu extrato no órgão de comunicação oficial do Poder Judiciário do Estado do 
Maranhão e no órgão de comunicação oficial do Poder Executivo do Estado do 
Maranhão.

DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Eventuais divergências na execução do 
presente Termo serão dirimidas consensualmente pelos partícipes.

E, por estarem assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.
São Luís, Maranhão, 13 de novembro de 2012.

Des. José Luiz Oliveira de Almeida 
Presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 

Conflitos do Maranhão

ADERENTE

ANEXO S - OUVIDORIA COMO AGENTE DE ACESSO AOS MEIOS 
VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

1 Justificativa e Benefícios
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A Ouvidoria, como órgão responsável pelo recebimento das manifestações da 
sociedade, usuária dos serviços oferecidos pelo Poder Judiciário, possui como 
atribuição sugerir a adoção de medidas tendentes à melhoria e ao aperfeiçoamento 
das atividades desenvolvidas, com base nas informações, sugestões, reclamações, 
denúncias, críticas e elogios recebidos (TJMA Resolução GP 372012).
Dentro do escopo de aprimoramento dos seus trabalhos, favorecendo os serviços 
judiciários como um todo, desenvolve a Ouvidoria ações sistêmicas e integradas 
com demais setores para o fomento dos mecanismos consensuais de solução de 
litígios junto aos jurisdicionados (CNJ Portaria 16/2015).
A diretriz apresentada pela Ouvidoria Nacional de Justiça21, pela qual a Ouvidoria 
passa a assumir um papel de fomentadora do uso dos meios adequados de solução 
de conflitos vem sendo aplicado com maior vigor no Maranhão diante das ações 
como:
1. Disponibilidade de atalho para preenchimento de formulário de pedido de 
audiência de conciliação pré e processual, na página da Ouvidoria;
2. Cadastro de agendamento de audiências de conciliação pré e processual pelo call 
center (Telejudiciário – 08007071581);
3. Orientação acerca dos meios adequados para solução de conflitos.
Estrutura existente e de importante apoio, por ser a porta de entrada da sociedade 
que buscam a resolução de seus problemas, é a Ouvidoria Judiciária, devido esta 
ser o principal canal de comunicação com o jurisdicionado, funcionando ainda 
como um termômetro para a atividade judiciária e por isso, pode agir como 
agente de fomento dos mecanismos consensuais de solução de litígios junto aos 
jurisdicionados. 
Ao ser demandada pelo cidadão a Ouvidoria desenvolve uma interlocução direta 
com este, quando do tratamento e do encaminhamento das demandas, adquirindo 
deste modo capacidade para estimulá-lo a utilizar os meios alternativos de resolução 
de conflitos, passando a atuar de forma ativa ao fornecer os esclarecimentos 
necessários sobre os mecanismos disponíveis para solução consensual de conflitos, 
demonstrando ao jurisdicionado as potenciais vantagens e benefícios inerentes a 
essa modalidade de composição de conflitos. 
Diante da aprovação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão do programa 
de estímulo ao uso dos mecanismos virtuais de solução de conflitos, como forma 
de dar ao cidadão o tratamento apropriado de sua demanda diante dos diversos 
ambientes disponíveis, um novo desafio se impõe à Ouvidoria de assegurar o 
acesso do cidadão a esses meios digitais de solução de conflitos.
Assim surge o projeto: Ouvidoria como agente de acesso aos meios virtuais de 
solução de conflitos, assegurando o cidadão novos ambientes para o tratamento 
de suas demandas.

21 http://www.cnj.jus.br/ouvidoria-page/ouvidorias-de-justica-agentes-potencializadores-
da-mediacao-e-da-conciliacao 
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2 META

Reconhecimento da Ouvidoria como ambiente de interlocução do Judiciário com a 
sociedade, apto a estimular o uso e oferecer acesso as plataformas públicas virtuais 
de diálogo direto e facilitado entre as partes envolvidas em conflito na relação de 
consumo, auxiliando o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais do Tribunal 
de Justiça do Estado do Maranhão na disseminação da Cultura da Pacificação 
Social.
3 OBJETIVO

3.1 Geral
Inserir no tratamento das demandas do cidadão junto a Ouvidoria a oportunidade 
de acesso aos meios virtuais de solução de conflitos.

3.2 Específicos
Disseminar os meios mecanismos virtuais como instrumento para solução de 
conflitos da relação de consumo, restabelecendo o diálogo entre as empresas e os 
consumidores. 
Dar ao cidadão a oportunidade de se tornar de maneira prática sujeito ativo na 
solução de seus conflitos.

4 IMPLEMENTAÇÃO

Para implantação do projeto: Ouvidoria como agente de acesso aos meios 
virtuais de solução de conflitos, deve-se primeiro oferecer aos servidores lotados 
nos serviços de atendimento ao público esclarecimentos sobre os processos 
de prevenção e resolução de conflitos, tendo como instrumento de formação a 
Cartilha: Agentes Potencializadores da Mediação e da Conciliação.
Devidamente orientados, os servidores que atuam no atendimento aos usuários 
dos serviços da Ouvidoria (Presencial e Telejudiciário), sempre que tiver a 
oportunidade e receptividade dos usuários, prestará esclarecimentos sobre os 
métodos alternativos de solução de conflitos, recomendando o acesso à Cartilha, 
disponível na página da Ouvidoria do TJMA, que será visualizada por aqueles 
que buscarem o site da Ouvidoria para registro de suas sugestões, reclamações, 
pedidos de informação institucional, denúncias, críticas, dúvidas e os elogios, que 
terão acesso, via página da Conciliação (NUPEMEC), aos formulários de registro de 
reclamação eletrônica para uso de plataformas públicas de conciliação e mediação.
Dentro do ambiente de atendimento presencial da Ouvidoria será disponibilizado 
ponto de acesso às plataformas públicas de mediação e conciliação, podendo o 
servidor dessa unidade auxiliar no preenchimento do cadastro do usuário e nos 
formulários de reclamação.
Ainda dentro do espírito de divulgação dos meios virtuais de solução de 
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conflitos, durante as audiências públicas a serem realizadas pela Ouvidoria, será 
disponibilizado pelo menos um acesso para que se conheça o funcionamento 
das plataformas públicas, inclusive com a oportunidade de serem realizados 
cadastramento e formuladas reclamações nessas oportunidade.

São Luís, 

ANEXO T - A INTERINSTITUCIONALIDADE NO TRATAMENTO 
ADEQUADO DE CONFLITOS – APLICAÇÃO DA OFICINA DE 
PARENTALIDADE POR INSTITUIÇÕES QUE INTEGREM O SISTEMA DE 
ATENÇÃO E DEFESA DE DIREITOS 

1. APRESENTAÇÃO
 
A promessa constitucional da promoção do bem de todos (inc. IV, art. 3º) e da 
inafastabilidade do Poder Judiciário na defesa contra lesão ou ameaça a direitos como 
garantia desse compromisso (inc. XXXV, art. 5º), que configura a universalização 
do serviço de reconhecimento de direitos, fez com que o a instituição se visse 
sufocada pelo volume de demandas que ultrapassava, em muito, sua capacidade 
de resolução, frustrando as expectativas de uma sociedade que esperava a razoável 
duração do processo de resolução dos conflitos.
Percebendo essa dificuldade, em face do clamor da sociedade, Poderes da União na 
busca de Judiciário mais rápido e republicano, assinaram o I Pacto Republicado em 
200422, e sua renovação em 200923, agora em busca de um sistema de Justiça mais 
acessível, ágil e efetivo. 
Executivo, Legislativo e Judiciário evidenciaram que a solução para garantia de 
direitos do cidadão não se adstringia ao ambiente forense, já insuficiente para 
atenção às demandas da sociedade, em seus interesses coletivos, ou do indivíduo, 
na defesa de direito particular, passou-se então a se discutir questões como: 
prevenção de conflitos; combate à criminalidade e violência por intermédio de 
políticas públicas combinadas com ações sociais; fortalecimento da mediação e 
conciliação, aplicação de penas alternativas.
A preocupação com a universalização do acesso à Justiça, já não mais confundida 
com o ingresso no Judiciário e suas estruturas ordinárias, levou o compromisso 
constitucional a olhar para o preâmbulo da Constituição Federal e, ao assinalar 
eu o Estado Democrático destina-se a assegurar o exercício dos direitos, o bem-
estar e a justiça, aponta seu compromisso com a solução pacífica das controvérsias, 
fortalece a ideia de do uso de medidas alternativas de solução de conflitos e sua 
22 http://www2.camara.leg.br/legin/fed/expmot/2004/exposicaodemotivos-204-15-
dezembro-2004-592098-exposicaodemotivos-117162-mj.html 
23 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Outros/IIpacto.htm 
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oferta por diversas vias. 
Limitações normativas e burocráticas revelam as amarras que faz do Judiciário o 
último refúgio para aqueles que não tiveram oportunidade de ver seus conflitos 
resolvidos por outro meio.
O plano de ação para garantia desse direito deve ser o mesmo que motivou o 
surgimento das redes de atenção à saúde24, com uso de organizações ampliadas, 
gestão descentralizada, com competências multidisciplinares, formação de 
vínculos de cooperação e solidariedade para que se assegure um serviço universal, 
integral e equitativo.
Seguindo esse prisma, para que se possa estender à atenção na solução de conflitos, 
deve-se ter em mente o mesmo princípio dos pontos de atenção à saúde, em que 
vigora relações horizontalmente relevantes, sem hierarquia, no qual todos os 
espaços de atendimento que ofereçam seu peculiar serviço de solução de conflitos 
possuam semelhante importância, tendo o compromisso com o tratamento das 
controvérsias, promovendo, dentro de sua competência específica, o objetivo da 
pacificação social.
A interinstitucionalidade se vê estabelecida no momento em que não mais se limita 
ao Judiciário o papel de amparar o cidadão na garantia de seus direitos. O sistema 
de atenção ao cidadão na garantia de seus direitos ultrapassa as esferas forenses, 
indo para além do universo do serviço público, envolvendo entidades particulares 
dentro de seu compromisso de responsabilidade social25.
As experiências vêm se multiplicando em sistemas de mútuo progresso e evolução.
O fortalecimento do consumidor, conquistado por uma política de valorização 
e respeito, trouxe a iniciativa privada propostas como Ouvidoria e Serviços de 
Atendimento aos Clientes – SAC, que abriram canais de diálogos para identificação 
de demandas e resolução de pendências.
Ações desenvolvidas por entidades públicas de defesa do consumidor, com 
destaque para o PROCON, seguido pelas Promotorias e Defensorias do 
Consumidor, apontam esse instrumento como a descentralização do maior indicie 
de conflitos que batem à porta do Judiciário, encontrando soluções de interesses 
com maior simplicidade e com a conversão do empoderamento do cidadão 
para que, no futuro, consiga diretamente, via diálogo amadurecido e igualitário, 
encontrar a resposta para suas questões.
Os investimentos na defesa do consumidor evidenciaram as possibilidades de 
formação de novas redes de envolvimento de entidades de direitos versos setores 
para resolução de conflitos em temas igualmente relevantes. 
Algumas experiências na execução penal, na aplicação das medidas restaurativas, 
especialmente para adolescentes em conflitos com lei, já reafirmam que esse modelo 
de compartilhamento de responsabilidades, dentro da competência e atribuição de 
cada uma das entidades envolvidas, apresentam-se como melhor perspectiva de 
24 Curso de autoaprendizado Redes de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde, 
Brasília, 2012, Ministério da Saúde.
25 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/empl/20020416/doc05a_pt.pdf
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resolução de conflitos. 
Retorno à experiência da saúde, quando a reunião de profissionais de diversas 
especialidades, sob a ótica de sua competência, aprontam vias de tratamento, 
uma intervenção que observa não apenas o fenômeno que se aponta como de 
necessidade de cuidado, mas toda extensão de seus efeitos e a melhor absorção 
dessa investida pelos demais órgãos, ou como os demais podem contribuir para 
recuperação daquele de se encontra fragilizado. 
Reporto-me às demandas de família, núcleo básico da sociedade, e origem das 
perspectivas de conflitos inter-relacionais, ou de sua capacidade de enfrentamento 
adequado, com resposta na busca interna, privilegiando o respeito mútuo e de 
garantia da boa vivência. 
A ruptura da vivência, exposição visível de um conflito com origem, muita das 
vezes, em questões antigas, que se elevam até o momento da insuportabilidade da 
vida comum, não implica, verdadeiramente no fim dos laços familiares. 
O relacionamento continua persistente, seja pela afetividade construída para além 
do par que se dissolve ou, mais relevante ainda, quando a corresponsabilidade dos 
que rompem a relação principal, mantém o vínculo pelas relações transversais, no 
qual a filiação mantém o elo de compromisso entre os pais. 
Assim, essas questões nos impõe um investimento de solução apropriado para a 
demanda. 
Por ser reconhecido como relacionamento de longa duração, tanto medido pelo 
período de convivência antecedente a ruptura, como nas responsabilidades comuns 
após a dissolução, a compreensão do dilema passa por uma análise das experiências 
originadoras do conflito; sendo também necessário uma conscientização de 
melhoria da comunicação. 
A possibilidade de desenvolvimento de um trabalho interinstitucional para essa 
questão, sempre com a observação das competências e atribuições de cada parceiro, 
pode assegurar um melhor resultado nesse trabalho. 
Dentro da experiência o universo forense, a compreensão das dificuldades 
equacionamento dos conflitos familiares, especialmente com o envolvimento de 
discussão sobre convivência, guarda e manutenção dos filhos, sempre deixou a 
compreensão de que a solução judicial não trouxe efetiva solução aos problemas.
A taxa de retorno dos conflitos, com a discussão de cuidados adequados, 
oportunidade de contato, pagamento de pensão, ausência e outros temas despertos 
por aqueles que ainda creem na solução pela via judicial, ainda que elevada, não 
corresponde a realidade do total de famílias em situação de desentendimento.
Fora essa população reconhecida e, na medida do possível, atendida pelo Estado, 
resta um público maior que, sem conhecer ou ter oportunidade de reivindicar seus 
direitos, sofrem pelo total abandono.
Uma das providências apresentadas pelo Judiciário foi a implantação do projeto de 
Oficina de Parentalidade que tem como principal foco o despertar da autonomia 
da responsabilização no qual, os envolvidos na demanda são sensibilizados de 
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seu papel na relação que persiste após a dissolução da vivência em par, e passam 
a definir, em contínuo diálogo, a melhor solução para as demandas que se 
apresentarem.
Conforme sugere o site do CNJ26 o curso de formação de instrutores tem como 
objetivo a capacitação dos facilitadores para ministrarem as Oficinas para os 
pais e para os filhos, e se apoia na necessidade de instrumentalizar as famílias 
que enfrentam conflitos  relacionados à ruptura do vínculo conjugal (divórcio, 
dissolução da união estável, guarda, regulamentação de vistas, etc), para criarem 
uma relação parental efetiva e saudável junto aos filhos.
Não se trata de um trabalho de mediação ou consulta, mas de um programa 
educacional e preventivo, transformando os casais em protagonistas da solução de 
seus conflitos, de forma a assumirem responsabilidade por suas vidas e pela vida 
de seus filhos.
A ideia não é apenas atender aqueles que já se apresentaram à procura de apoio no 
Judiciário ou outros órgão do sistema de atenção à justiça ou defesa de direito, mas 
na promoção de uma busca ativa27, para disponibilizar em favor dos vulneráveis 
a oportunidade de ter contato com um método facilitador do relacionamento 
conflituoso.
O trabalho tem em vista, como destaca o Provimento do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo  nº 2327/201628:
a. ofertar instrumentos de adaptação à transição familiar para as famílias que 
enfrentam conflitos relacionados à extinção da conjugalidade;
b. empoderar os pais para que eles possam protagonizar a solução de seus próprios 
conflitos, sem a necessidade de intervenção constante do Poder Judiciário;
c. prevenir a alienação parental através da conscientização dos pais da importância 
da presença de ambos os genitores na vida dos filhos e dos malefícios que a falta 
de um deles ocasiona;
d. fomentar a construção de comunicação aberta e construtiva entre os pais;
e. diferenciar as vias comunicativas existentes entre os pais daquelas utilizadas 
para os filhos;
f. fornecer aos participantes informações úteis acerta das questões jurídicas que 
emergem da relação;
g. induzir nos pais o desenvolvimento de habilidades, qualidade e conhecimentos, 
para criação de um ambiente saudável de remodelação de família;
h. levar mensagem de esperança e encorajamento ao apontar que a finalização de 
uma relação conjugal conflitiva levará, a longo prazo, à melhora da relação entre 
os próprios pais e seus filhos, bastando para tanto a reconstrução da relação com 
diálogo e respeito mútuo;
i. conscientizar os pais de que, através de seu comportamento, podem fazer a 

26 http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-mediacao/cursos-formacao/
curso-de-formacao-de-instrutores-em-oficinas-de-divorcio-e-parentalidade
27 https://www.ufrgs.br/cegov/files/pub_70.pdf
28 https://www.dje.tjsp.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=10&nuDiario… 
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diferença na capacidade dos filhos para superação do período de crise;
j. esclarecer aos pais que o Poder Judiciário sempre visa a solução mais adequada 
às suas divergências e ao bem estar de seus filhos;
k. proporcionar aos filhos um ambiente seguro para a expressão adequada das 
emoções, isentando-os da sensação de culpa pelo fim do relacionamento dos pais;
l. transmitir aos filhos estratégias de superação das dificuldades inerentes a esta 
fase de transição.
·	 Chega-se, então, à necessidade de promoção de uma atividade 
interinstitucional, em que setores do Poder Público, ou mesmo segmentos da 
sociedade civil ou entidades da iniciativa privada, se mobilizam para tornar 
possível essa disseminação essa prática, seja como método inicial de um processo 
de conciliação ou mediação para demandas processuais, seja como um instrumento 
de fortalecimento pessoal a autorizar os pais a solucionarem diretamente suas 
questões, até mesmo revigorando os laços de união da família.
Na identificação de setores do sistema de atenção pública de defesa de direitos 
vê-se como parceiros que, pelo desenvolvimento regular de suas atribuições e 
competência técnica reconhecida, podem auxiliar na implantação desse trabalho 
os setores do psicossocial do Judiciário, da Defensoria e do Ministério Público, 
os Centros de Referência de Atenção Social dos Municípios – CRAS, escritórios 
de atendimento das faculdades de Serviço Social e Psicologia, comissões das 
entidades religiosas que se destinam ao atendimento das famílias que, submetidas 
a uma formação apropriada e recebendo o apoio necessário, diante a capilaridade 
que possuem, poderão tornar essa prática em uma experiência de vida cotidiana.

2. OBJETIVO

2.1 Geral
Disseminar a cultura da solução conciliada nas demandas familiares, especialmente 
para conflitos que envolvam as discussões sobre a relação pais em situação de 
separação e os compromissos com a criação dos filhos. 
2.2 Específicos
Utilizar do mecanismos da interinstitucionalidade para ampliação dos ambientes 
de aplicação das oficinas de parentalidade.
Fortalecer a compreensão da responsabilidade dos pais na formação conjunta dos 
filhos.

3. META

Conscientizar pais sobre a necessidade de acompanhamento responsável e da 
necessidade do diálogo amigável para formação dos filhos. 
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4. IMPLEMENTAÇÃO 

Para a melhor disseminação da Oficina de Parentalidade,  no  programa 
interinstitucional de tratamento adequado de conflitos,  contando com uma 
integração de instituições que atuam na atenção de defesa dos direitos do cidadão, 
é indispensável envolver os diversos parceiros, em sistema de cooperação, para o 
alcance de sua meta e objetivos.
Ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do 
Tribunal de Justiça do Maranhão caberá:
1. A coordenação da interinstitucionalidade, promovendo o diálogo com 
os diversos setores envolvidos no projeto, buscando a adesão de instituições que 
atuam na atenção de defesa dos direitos do cidadão para a execução das Oficinas 
de Parentalidade.
2. Acompanhar a formação dos facilitadores que atuaram nas Oficinas, 
que deverão observar as recomendações do Conselho Nacional de Justiça para tal 
qualificação.
3. Promover, diretamente ou em parceria com instituição similar, o curso de 
formação de facilitadores para aplicação das oficinas de Parentalidade, emitindo o 
respectivo Certificado de formação.
4. Disponibilizar, diretamente ou em parceria com instituição similar, 
material didático para o curso a formação de facilitadores para aplicação das 
Oficinas de Parentalidade.
5. Cadastrar entidades e profissionais habilitados para realização de curso 
de formação de facilitadores de Oficinas de Parentalidade.
6. Manter cadastro de entidades e facilitadores habilitados para realização 
das Oficinas de Parentalidade, com divulgação pública, via página do site do 
TJMA, das mesmas, para consulta dos usuários. 
7. Supervisionar os trabalho desenvolvido pelos facilitadores das Oficinas, 
sugerindo a continuidade de formação, caso apresente necessário, além de 
melhorias e facilitações aos usuários.
8. Propor agendas para realização de oficinas, observando a agenda 
disponível ou o cronograma já definido pelas entidades parceiras, para atendimento 
de famílias com conflitos apresentados no Judiciário.
9. Reforçar com instituições de atuação de defesa de direitos o estímulo ao 
uso das Oficinas de Parentalidade como medida de superação de divergências e 
melhoria de diálogo entre os pais em favor da melhor formação dos filhos.
10. Avaliar os benefícios alcançados com a aplicação das Oficinas de 
Parentalidade nos Centros de Conciliação e Secretarias de Vara da Família. 
11. Promover campanhas e ações que estimulem o uso das Oficinas de 
Parentalidade como procedimento a ser experimentado em todas as demandas 
de discussão das obrigações de pais para com os filhos, ainda que em situações 
extraprocessuais.
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À Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão – CGJMA competirá:
1. Expedir recomendação aos Juízes com competência para demandas 
na área da família para que identifique na área de sua jurisdição a existência de 
entidade com habilidade para aplicação das Oficinas de Parentalidade, estimulando 
ou indicando ao NUPEMEC para que busque a parceria para execução dessa 
modalidade de tratamento adequado de conflito.
2. Expedir recomendação aos Juízes com competência para demandas na 
área da família que estimulem os demandantes em conflitos sobre as atribuições e 
obrigações relacionadas à paternidade;maternidade, que participem de Oficinas de 
Parentalidade desenvolvidas por entidades que atuem na área de sua jurisdição.
3. Promover o acompanhamento dos resultados das Oficinas de 
Parentalidade nas demandas de família, recomendado ao NUPEMEC o que for 
conveniente para melhoramento desse trabalho.
Às Entidades Parceiras competirá:
1. Indicar servidores ou interessados para formação de facilitadores das 
Oficinas de Parentalidade que, pelo exercício regular de suas atividade de atenção 
de defesa dos direitos do cidadão, possuam capacitação técnica para exercício da 
missão.
2. Solicitar novos cursos de formação, ou de formação continuada, para 
melhoramento do quadro.
3. Disponibilizar agenda para inscrição de pais indicados pelo Poder 
Judiciário ou outra entidade devidamente conveniada, para participação nas 
Oficinas de Parentalidade.
4. Disponibilizar os recursos materiais necessários para execução da Oficina, 
tais como:
a. Espaço físico adequado;
b. Acomodações confortáveis;
c. Computador, TV ou projeto e caixas de som para exibição de slides e de 
vídeos;
d. Cartilhas ou outros materiais didáticos;
e. Crachás de identificação para os participantes e instrutores;
f. Bloco de papeis e canetas;
g. Livro de presença.
São Luís, 14 de junho de 2016.
Alexandre Lopes de Abreu
Coordenador do NUPEMEC/TJMA
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ANEXO U - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO DE 
INSTRUTORES DE OFICINA DE PARENTALIDADE.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO, ATRAVÉS DO NÚCLEO 
PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE FORMAÇÃO DE 
CONFLITOS NUPEMECT, ESCOLA DE GOVERNO E A SECRETARIA DE 
ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A OFERTA DE AÇÕES 
DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TRATAMENTO ADEQUADO DE CONFLITO 
E PARENTALIDADE, DIRECIONADO AOS TÉCNICOS DAS SECRETARIA 
MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 05.288.790/0001-76, com sede na Av. 
Dom Pedro II, s./n.°, Palácio “Clóvis Bevilácqua”, Bairro: Centro, CEP: 65010 – 450, 
São Luís/MA, representado por seu Presidente, o DES. CLEONES CARVALHO 
CUNHA, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de São Luís/MA, portador 
da Carteira de Identidade n.º 321.407 SSP/MA e do CPF n.º 125.896.243-87, através 
do NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE FORMAÇÃO 
DE CONFLITOS NUPEMEC, representado pelo Sr. XXXXX, brasileiro, portador 
da Carteira de Identidade nº XXX, CPF nº XXXXXXXX, ESCOLA DE GOVERNO, 
representada pelo Sr. XXXXX, Carteira de Identidade nº XXXX, CPF nº XXXXX, 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, neste ato 
representado pelo seu secretário(a), SR(a). XXXXXXXX, , brasileiro, inscrito no 
RG nº. xxxxxx SSP/MA e CPF/MF nº. xxxxxxx, residente e domiciliado na cidade 
de São Luís/MA, de comum acordo resolvem, entre si celebrar o presente Termo 
de Cooperação, Processo Administrativo nº 48.811/2016, que será regido pela Lei 
Federal nº 8.666/93, bem como as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente TERMO tem como objeto a realização de ações de capacitação 
sobre “Parentalidade” ofertada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão 
em parceria com a Escola de Governo e Secretaria Adjunta de Assistência Social / 
SEDES para a equipe técnica das Secretarias de Assistência Social dos municípios 
Maranhenses.

1.2. O objetivo principal das oficinas é disseminar a cultura da solução conciliada 
nas demandas familiares, especialmente para conflitos que envolvam discussões 
sobre a relação dos pais em situação de separação e os compromissos de ambos 
com a criação e educação dos filhos.
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CLÁUSULA SEGUNDA - AÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS PARCEIROS 
INSTITUCIONAIS

2.1. Em relação á formação de facilitadores para a oferta das oficinas de 
parentalidade.

AÇÃO RESPONSÁVEL PARCEIROS

Adequar a metodologia de 
capacitação para formação dos 

multiplicadores que farão a 
formação dos facilitadores das 
oficinas de Parentalidade nos 

municípios

TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

SAAS/SEDES
ESCOLA DE 
GOVERNO

Realização da II Etapa 
de Capacitação para os 

Multiplicadores que atuarão 
como instrutores da equipe 

técnica dos municípios.

TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA

SEDES
ESCOLA DE 
GOVERNO

COEGEMAS
CEAS

SEMCAS

Realização de Capacitações para 
a formação das equipes técnicas 
dos CRAS e CREAS municipais, 
que atuarão como facilitadores 
das Oficinas de Parentalidade 

nos municípios.

TRIBUNAL DE
JUSTIÇA

SAAS/SEDES
COEGEMAS

2.2.1. As capacitações para os facilitadores serão realizadas de forma regionalizadas, 
em 03(três) regiões: Sul do Maranhão – Baixada e Grande Ilha;

2.2.2. A equipe Técnica do Tribunal de Justiça deverá acompanhar as capacitações 
regionais, inclusive como instrutoras em temas específicos;
2.2.3. As capacitações deverão ter como temas dentre outros: Alienação parental, 
cultura de pais, práticas restaurativas, mediação de conflitos, parentalidade, a 
importância do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitário na formação 
dos filhos dentre outros;
2.2.4. O custo com as capacitações serão divididos entre os parceiros;
2.2.5 Os municípios serão informados sobre o projeto e consultados sobre a sua 
participação (que exista oficialmente uma adesão ao projeto);
2.2.6. O Judiciário da região deverá participar das capacitações;
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2.2.7. Após as capacitações, os municípios que aderirem ao projeto, deve, firmar 
oficialmente um termo de cooperação técnica com o poder judiciário local, e que 
nele estejam claramente definidas as competências dos dois entes.

3.2. COMPETÊNCIAS DA SEDES

3.2.1.Mobilizar os Municípios para participação nas capacitações para os 
facilitadores;
3.2.2. Prestar assessoramento junto aos municípios colaborando na decisão sobre 
a adesão ao
Projeto;
3.2.3. Realizar as inscrições dos cursos de capacitação para os facilitadores;
3.2.4. Participar dos cursos regionais, inclusive como instrutor.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO

3.1.Os partícipes designarão representantes para acompanhar, gerenciar e 
administrar a execução do presente Termo.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS

4.1. O presente Termo não envolve a transferência de recursos. As ações dele 
resultantes que venham a envolver transferência ou cessão de recursos serão 
viabilizadas mediante instrumento apropriado.

CLÁUSULA QUINTA - DA EFICÁCIA E DA VIGÊNCIA

5.1.Este Termo de Cooperação terá eficácia a partir da data de sua assinatura e 
vigência de 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA SEXTA - DO DISTRATO E DA RESILIÇÃO UNILATERAL

6.1.É facultado às partes promover o distrato do presente Termo, a qualquer tempo, 
por mútuo consentimento, ou a resilição unilateral pela iniciativa de qualquer 
deles, mediante notificação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, de um ao outro, restando para cada qual, tão somente a responsabilidade 
pelas tarefas em execução no período anterior à notificação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES

7.1.Este instrumento poderá ser alterado, por mútuo entendimento entre os 
celebrantes, durante a sua vigência, mediante Termo Aditivo, visando aperfeiçoar 
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a execução dos trabalhos, exceto no tocante ao seu objeto.

CLÁUSULA OITAVA - DA AÇÃO PROMOCIONAL

8.1..Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente acordo 
será, obrigatoriamente, destacada a colaboração dos celebrantes, observado o 
disposto no artigo 37, § 1º da Constituição Federal.

CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

9.1. Aplicam-se à execução deste Termo a Lei nº 8.666/93, no que couber, os 
preceitos do Direito Público e, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA DEZ - DA PUBLICAÇÃO

10.1.O extrato do presente instrumento será publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico, pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, de acordo com o que autoriza a 
Lei 11.419/06, combinado com parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA ONZE - DO FORO

11.1.Para dirimir quaisquer questões que direta ou indiretamente decorram do 
presente TERMO, o foro competente é o da Comarca de São Luís, para dirimir 
as questões oriundas do presente TERMO DE COOPERAÇÃO, com exclusão e 
renúncia pelas partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
São Luís (MA), _____ de _________________de 2016

DES. CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão.

SR. XXXXXXXXXX
Representante da NUPEMECT

SR. XXXXXXXXXXXXX
Representante Legal da Escola de Governo

SR XXXXXXXX
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
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