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RESUMO 

 

Este artigo é o resultado parcial do projeto do Programa Institucional de bolsas de iniciação cientifica do Centro 

Universitário FAG, e tem como objetivo analisar e compreender os meios alternativos a jurisdição, que se constituem 

como ferramentas e métodos de resolução e transformação de conflitos sociais. Procurar-se-á trabalhar as correntes 

teóricas relacionadas ao tema, por meio da revisão bibliográfica, juntamente com entrevistas, com atores sociais pré-

selecionados, que atuam ou tem relações com a área de resoluções de conflitos, além de questionários, direcionados ao 

público geral, com o fim de ampliar o conhecimento na área, e agregar correlações teóricas com a prática, na 

consecução de melhores propostas consensuais de resolução de demandas, que caminhem para um projeto maior de 

sociedade, que seja voltada para não-violência e uma cultura de paz. Compreende ainda, verificar os resultados 

atingidos por essas metodologias de resolução de conflitos, que já estão sendo empregadas, no município de Cascavel e 

região de entorno. O estudo tem relevância para as áreas jurídicas, sociais e da psicologia, pois visa compreender a 

dinâmica social do conflito, e a capacidade da sociedade de buscar alternativas consensuais, para seus problemas e 

demandas, utilizando para tanto instrumentos de ambas áreas do conhecimento, perfazendo-se num estudo 

interdisciplinar. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O presente projeto tem como escopo, o estudo das formas de resolução de conflitos 

extrajudiciais, como formas de acesso à justiça, sem contudo, a utilização das estruturas do poder 

judiciário (DONIZETTI, 2107; DIDIER JR, 2017; LOURENÇO, 2017; BUENO, 2015). Todos 

estes mecanismos extrajudiciais tem como finalidade tratar os problemas da sociedade com 

celeridade, consenso e democracia. O exercício da cidadania requer não só a exigência de direitos, 

como também, a contrapartida em deveres, por isso a cidadania requer que cada um contribua para a 

construção de uma sociedade livre, justa, solidaria, tolerante e que trate todos dignamente, 

conforme previsto nos princípios fundamentais, expressos na Constituição Federal de 1988. Os 

meios alternativos a jurisdição, tais como a mediação, conciliação e justiça restaurativa (PRANIS, 

2008; BOOEN, 2011; ZEHR, 2015; BRANCHER et AGUINSKI, 2018), são exemplos de que o 
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cidadão pode influir nesse processo de justiça, tratando os conflitos, lides e desavenças, de forma 

consensual, através do diálogo e de acordos, procurando viver uma sociedade, que almeja uma 

cultura de paz e da não violência (DIDIER, 2107; ZEHR, 2015), que são objetivos centrais de toda 

a humanidade (GALTUNG, 2003; ROSENBERG, 2006; JARES, 2007; LEDERACH, 2012; 

MORIN, 2013; TUTU, 2017). 

Objetivando compreender esses processos extrajudiciais de resolução de conflitos, ou 

como Lederach (2012) prefere chamar de “transformação de conflitos”, que estão sendo ofertados 

em vários âmbitos, seja nas esferas de antecipação do processo judicial, no transcurso da fase 

processual, em processos administrativos ou na esfera da justiça comunitária, quais os benefícios 

colhidos e quais as perspectivas futuras, considerando os diretos implicados, a sociedade e o poder 

judiciário. Indo além, buscar-se-á investigar, quantificar os resultados e analisar o que se produziu 

em âmbito regional, sobre a mediação, conciliação e a justiça restaurativa. 

Para Didier Jr (2017, p. 308) a mediação e a conciliação são formas de solução de 

conflitos, pelas quais um terceiro intervém em um processo negocial, com a função de auxiliar as 

partes a chegar à autocomposição. Para complementar essa definição, dá lavra do professor 

Donizetti (2017, 169), a distinção entre mediação e conciliação está em que nesta, o fim é o acordo 

entre as partes, e naquela, o objetivo é debater o conflito, sendo o acordo uma consequência. 

Por outro lado, o educador Howard Zehr (2008) leciona que o crime consiste numa 

violação às pessoas e aos relacionamentos, e por isso gera uma obrigação de ser corrigido. Para 

promoção dessa “correção”, a justiça restaurativa envolve, no mesmo processo, a vítima, o ofensor 

e a comunidade, na busca de soluções que promovam a reparação do dano, a reconciliação dos laços 

sociais, a restauração da segurança e a responsabilização do ofensor (ZEHR, 2008, p. 185).  Achutti 

(2016, p. 47) faz observação de que a justiça restaurativa pauta-se por alguns propósitos 

importantes: reduzir, sempre que possível, o uso do sistema penal e os efeitos das intepretações 

criminalizantes por ele geradas, e incrementar a democracia por meio de um maior protagonismo 

das partes na administração de seus conflitos. 

A primeira hipótese que se abstrai, levando em consideração a perspectiva empírica, é de 

que os meios extrajudiciais de resolução de demanda se consolidaram no ordenamento jurídico, 

principalmente a mediação e a conciliação, e estão logrando êxito no que se propõem, em especial 

na satisfação dos envolvidos. Em uma segunda hipótese percebe-se que a justiça restaurativa não 

possui a mesma penetração na legislação pátria, e sua eficácia ainda está a prova. O que se propõe 

neste projeto é justamente isso, quais os resultados obtidos, até o momento, pela mediação e 
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conciliação, e quais as perspectivas da implantação da justiça restaurativa, como método de 

resolução de conflitos. 

Para dar ensejo a construção do saber adotou-se como metodologia o sistema misto, pois 

envolve uma pesquisa bibliográfica e documental, de caráter quantitativo, como também, pesquisas 

de campo, com entrevistas e questionários, de caráter qualitativo. A pesquisa bibliográfica terá 

como fonte a biblioteca central da FAG, o acervo bibliográfico particular dos autores, e as 

produções cientificas públicas e de acesso público através da rede mundial de computadores. As 

entrevistas terão um enfoque específico, com perguntas pré-definidas, e com atores sociais 

envolvidos com a temática da justiça, personalidades municipais, representantes de organizações 

não governamentais, autoridades religiosas e da área educacional. Os questionários serão 

produzidos e direcionados para a comunidade acadêmica e ao público em geral. Com questões 

objetivas, os questionários, têm por foco o estabelecimento de parâmetros quantificáveis, sobre o 

conhecimento dos meios alternativos a jurisdição, particularmente a justiça restaurativa, pois é um 

dos pontos menos explorados cientificamente na região. 

Abrange este trabalho dois projetos de extensão, predeterminados em sua proposta inicial, 

vinculada ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, do Centro Universitário 

FAG, através do termo de compromisso do bolsista. Os projetos de extensão serão um ciclo de 

palestras sobre os meios alternativos a jurisdição, destinado a comunidade em geral e acadêmica, e 

um mini curso sobre justiça restaurativa, que se perfaz em duas fases: Fundamentos e princípios da 

justiça restaurativa, e práticas de justiça restaurativa. 

Este projeto cientifico possui um caráter democratizador do conhecimento, pois além de 

explorar as bases teóricas do conhecimento do tema proposto, tem a função de multiplicar o 

conhecimento através dos seus projetos de extensão. Há relevância cientifica, acadêmica no 

propósito de analisar os resultados dos mecanismos, de que dispõe a sociedade, para lidar com os 

conflitos e como podem ser solucionados. Possui pertinência com temas atuais, tais como a crise 

penitenciaria, o encarceramento em massa, e a crise do sistema judiciário. O esclarecimento sobre 

estes meios alternativos a jurisdição traz reflexos nas relações comunitárias, para uma convivência 

com bases na cultura de paz e da não-violência.  

O que se propõe neste estudo é plenamente viável com a sociedade brasileira, visto que, já 

se encontram modelos de justiça restaurativa e de resolução de conflitos, com esteio na esfera 

comunitária e consensual, em andamento. O que se propõem é fomentar estes processos 

regionalmente, a partir de uma perspectiva científica e da comunidade acadêmica, pois ainda se 
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requer que alguns paradigmas sejam quebrados, mormente os que provem do próprio poder 

judiciário e dos operadores do direito, que se tornam verdadeiras barreiras para que prospere um 

sistema com base em princípios restaurativos e comunitários. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O Sistema Judiciário Brasileiro tem aberto as portas para novas formas de resolução de 

conflitos judiciais e extrajudiciais, e mostra uma amplitude maior nas autocomposições, 

denominado sistema multiportas (DONIZETTI, 2017; DIDIER JR, 2017). O sistema multiportas 

disponibiliza uma adequação a composição de litígios, onde as pretensões judiciais, passam a contar 

com mecanismos mais céleres, que fogem da heterocomposição tradicional, o que opera uma 

verdadeira transformação “da cultura da sentença para a cultura da paz” (DIDIER, 2017, p. 305). 

Entre estas múltiplas portas de acesso se encontram a mediação, a conciliação e a justiça 

restaurativa. Conforme Lourenço (2017, p. 367) a expressão “justiça multiportas”, vem do termo 

em inglês “multi door courthouse”, devido a origem deste sistema, nos Estados Unidos, onde o 

Judiciário se tornou um “centro de Justiça”, em que as partes são direcionadas “à porta” mais 

adequada para a solução do seu litígio. 

Conforme Elpídio Donizetti: 

 

A propósito, no sistema denominado multiportas visado pelo legislador, o ideal é que a 

jurisdição fosse alternativa, ultima ratio, só buscada quando esgotados todos os meios 

consensuais para recorrer o direito lesado. (DONIZETTI, 2017,  p. 132) 

 

Estes procedimentos não jurisdicionais visam tratar adequadamente os conflitos 

(DONIZETTI, 2017, p. 168), procuram fomentar a cultura do diálogo (MARINONI, 2017, p, 136), 

conferem uma função pacificadora da sociedade (DONIZETTI, 2017, p. 163), e atuam como 

importantes instrumentos de desenvolvimento da cidadania (DIDIER JR, 2017, p. 305). Os 

interessados, neste novo modelo de justiça, são convidados a serem protagonistas da construção da 

decisão jurídica (DIDIER JR, 2017, p. 305). 

De maneira preventiva, ou seja, antes que se tornem ações e processos jurídicos, ou 

mesmo, atendendo aos requisitos legais (art. 334, CPC; Art. 1º, lei 13.140/15; Res. 125/10 e Res. 

225/16 do CNJ,), a busca de uma solução consensual, negociada e respeitando a livre autonomia 
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dos envolvidos (MARINONI, 2017, p. 110). Os métodos consensuais deverão ser estimulados por 

todos os profissionais do Direito (CÂMARA, 2017, p. 18).  

Os protagonistas da construção da decisão jurídica passam a ser as próprias partes. Por isso 

a doutrina denominou estas possibilidades autocompositivas de meios alternativos a jurisdição 

(DONIZETTI, 2017, p. 137; LOURENÇO, 2017, p. 367), meios consensuais (DIDIER JR, 2017, p. 

306; BUENO, 2015, p.271, CÂMARA, 2017, p. 18), meios alternativos de resolução de 

controvérsias (MARINONI, 2017, p. 136) entre outras. 

No âmbito de resolução de demandas extrajudiciais, na área de atuação do direito civil, as 

técnicas mais adequadas são a mediação, a conciliação e a arbitragem. Conforme Didier JR, 

 

Mediação e conciliação são formas de solução de conflito pelas quais um terceiro intervém 

em um processo negocial, com a função de auxiliar as partes a chegar à autocomposição. 

Ao terceiro não cabe resolver o problema, como acontece na arbitragem: o mediador/ 

conciliador exerce um papel de catalisador da solução negocial do conflito. Não são, por 

isso, espécies de heterocomposição do conflito; trata-se de exemplos de autocomposição, 

com a participação de um terceiro. (DIDIER JR, 2017, p. 308) 

 

Na lição do professor Donizetti (2017, 169) a distinção entre mediação e conciliação, está 

que nesta o fim é o acordo entre as partes, e naquela, o objetivo é debater o conflito, sendo o acordo 

uma consequência. O terceiro na mediação é denominado mediador, enquanto na conciliação, 

conciliador. Aquele não deve propor soluções as partes, apenas tem a função de organiza-las para 

que estabeleçam o consenso. Já o conciliador precipuamente usará de métodos, orientações e 

apontamentos, um melhor caminho para agilizar a formalização de um acordo (DONIZETTI, 2017, 

p. 169), corroboram com esse entendimento Didier Jr (2017), e Marinoni (2017). 

Por outro lado, no âmbito de atuação do direito penal, a metodologia de resolução de 

conflitos que tem se mostrado eficiente, sendo considerada revolucionaria, e que vem quebrando 

muitos paradigmas da área criminal é a Justiça Restaurativa. Conforme Howward Zehr (2015, p. 

41) a Justiça Restaurativa requer, no mínimo, que cuidemos dos danos sofridos pela vítima e de 

suas necessidades, que seja atribuída ao ofensor a responsabilidade de corrigir aqueles danos, e que 

vítimas, ofensores e a comunidade sejam envolvidos nesse processo. 

Este meio alternativo a jurisdição penal é relativamente novo, pois no mundo tem uma 

aplicabilidade organizada em programas e práticas desde 1970, e como método estatal, desde 1989, 

na Nova Zelândia (ZEHR, 2015, p. 14). No Brasil, suas primeiras aparições foram por volta de 

2002, em Porto Alegre, onde se realizou o “caso JR zero”, o primeiro círculo restaurativo 

oficializado no país (BRANCHER et AGUINSKY, 2018, p. 16). 
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A Justiça Restaurativa foi recomendada pela Organização das Nações Unidas (ONU), 

através da Res nº 2002/12/ONU, na qual encoraja os Estados Membros a inspirar-se nos princípios 

básicos, para programas de justiça restaurativa, em matéria criminal, no desenvolvimento e 

implementação de programas de justiça restaurativa na área criminal. 

Diante dessa instigação, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 225/2016, que 

dispôs sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa, levando em consideração as 

recomendações da ONU, sobre o direito ao acesso à Justiça (Art. 5º, XXXV, CF/88), a 

complexidade da violência e da criminalidade no país, a uniformização da aplicação do conceito de 

Justiça Restaurativa e o aprimoramento do Poder Judiciário, sobre a temática. Conforme o art. 1º da 

Resolução 225/2016, Justiça Restaurativa 

 

[...] constitui-se como um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e 

atividades próprias, que visa à conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e 

sociais motivadores de conflitos e violência, e por meio do qual os conflitos que geram 

dano, concreto ou abstrato, são solucionados de modo estruturado [...] (CNJ, Res 225/16, 

Art.1º) 

 

Howard Zehr é descrito como o “pai da justiça restaurativa”, seu livro Trocando as Lentes, 

traz toda uma análise sociológica da realidade criminal de alguns países, e de como essa realidade 

pode ser modificada com a aplicação da justiça restaurativa (BOOEN, 2011, p. 18). Zehr (2008) em 

seu livro traz a conotação de que a visão do crime, pela sociedade, deve ser trocada, como se troca 

uma lente de uma máquina fotográfica. A fotografia é uma atividade que ele adota como hobby 

(ZEHR, 2008). 

 

Há muitos anos me dedico à fotografia. Uma das lições que aprendi é que a lente usada 

afeta profundamente o resultado. [...] Portanto a escolha da lente afeta aquilo que aparece 

no enquadramento da foto. Determina também o relacionamento e proporção relativa dos 

elementos escolhidos. Da mesma forma, a lente que usamos ao examinar o crime e a justiça 

afeta aquilo que escolhemos como variáveis relevantes, nossa avaliação de sua importância 

relativa e nosso entendimento do que seja um resultado adequado. Nós vemos o crime 

através da lente retributiva. O processo penal, valendo-se desta lente, não consegue atender 

a muitas das necessidades da vítima e do ofensor. O processo negligencia as vítimas 

enquanto fracassa no intento declarado de responsabilizar os ofensores e coibir o crime. 

(ZEHR, 2008, pp 167-168) 

 

A Justiça Restaurativa (JR) é um sistema próprio, tem potencial para assumir uma 

complexa combinação de conflitos, seja qual for o âmbito de relação, e também de proximidade 

entre os demandantes. Em qualquer das hipóteses apresentadas à um núcleo de Justiça Restaurativa, 

três pressupostos estão colocados para o resultado, primeiro a reparação do dano causado e 
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revelados pelo mal feito (Repar), o encorajamento e adequada responsabilização do autor para 

atender às necessidades e reparar os danos (Responsabilizar) e por fim envolver todos os que 

sofreram o impacto (inclusive a comunidade) no processo de resolução (Restaur), que perfaz o 

reconhecido “três R” da Justiça Restaurativa (ZEHR, 2008, 97; NARVÁES, 2009). 

A Justiça restaurativa atua mediante a aplicação de técnicas próprias, sendo as mais 

praticadas a Mediação entre Ofensor, Vítima e Comunidade, que tem se convencionado chamar 

Círculo vítima-ofensor-comunidade, Conferências do Grupo Familiar e Círculos de Paz (BOOEN, 

2008, p.34). A Escola de perdão e reconciliação (ESPERE) e o Centro de Direito Humanos e 

Educação Popular de Campo Limpo (CDHP, 2009), trabalham com técnicas lúdicas e dinâmicas de 

grupo, com as pessoas envolvidas no círculo restaurativo, uma forma de chegar mais rápido as 

causas dos problemas, e para oportunizar que os envolvidos consigam se expressar diante da 

comunidade que os apoiam, e também diante, ora da vítima, ora do ofensor. Conforme Melo: 

 

Este encontro é a oportunidade de realmente nos conhecermos, porque é sempre no 

opositor, no outro e no diferente que se nos revela a nós mesmos aquilo que somos e, ao 

mesmo tempo, nos incita a querer nos conhecermos melhor, a superarmos aquilo que nos 

limita e sermos capazes de afirmarmos com maior plenitude aquilo que pretendemos ser: o 

justo que queremos para nós, que envolve outros aspectos além da mera expressão de 

minha existência individual, com este justo outro daquele ante o qual tenho de me deparar e 

de dialogar. É a oportunidade de elaboração do conflito, de avaliação das condutas 

praticadas, de perscrutação do que nelas está implicado e, só então, da celebração de 

compromissos. (MELO, 2005, 65) 

 

 

Das técnicas de Justiça Restaurativa a que mais está presente são os processos circulares. 

Atribui-se que estes processos tem origens remotas, sendo utilizadas por tribos indígenas norte-

americanas, canadenses, e neozelandeses. E são conforme Kay Pranis (2010), técnicas que 

possibilitam a formação de uma nova cultura de paz, com preceitos de antigas comunidades 

aborígenes, é aplicar o antigo na contemporaneidade, é como se este processo se tivesse perdido, e 

agora foi reencontrado pela humanidade (PRANIS, 2008, pp. 15-16).  

As mudanças recentes no ordenamento jurídico brasileiro, tanto com o Novo Código de 

Processo Civil, que promove a Mediação e a Conciliação nos processo judicializados, assim como 

no processo penal, com as possibilidades de realização da transação penal. São espaços criados para 

a implantação de uma nova forma de pensar o sistema judiciário. Renato Sócrates Gomes Pinto 

(2005, p. 19) leciona que é chegada a hora de pensarmos não apenas em fazer do Direito Penal algo 

melhor, mas algo melhor do que o Direito Penal. 
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3. METODOLOGIA 

 

O método aplicado é o misto, visto que concomitantemente a pesquisa bibliográfica sobre 

o tema escolhido, de caráter quantitativo, se processará pesquisas em campo, com entrevista, com 

atores sociais da esfera do conhecimento dos temas abordados, com um caráter qualitativo, além de 

questionários a comunidade acadêmica e ao público em geral. 

Para consecução da pesquisa bibliográfica foi utilizado como fonte de pesquisas a 

biblioteca central do Centro Universitário Faculdades Assis Gurgazs, no Campus Cascavel, onde se 

encontra obras de renomados juristas. Também, far-se-á uso dos sistemas de catalogação de artigos 

científicos, de acesso on line, na rede internacional de computadores, tais como os periódicos da 

CAPES, Revista dos Tribunais, Scielo, e outros sítios especializados na área jurídica e do Direito. 

Devido à recente formação do conhecimento sobre Justiça Restaurativa, e a baixa 

quantidade de material, produzido no Brasil, sobre o assunto, o método que será utilizado para 

reforçar os referenciais bibliográficos disponíveis, será o das entrevistas e questionários. Alguns 

atores sociais, importantes, deste meio, serão procurados, para o agendamento das entrevistas, entre 

eles se encontram, os representantes do Núcleo de Justiça Restaurativa da Pastoral Carcerária e da 

Pastoral do Menor, o Núcleo de Justiça Restaurativa do Fórum da comarca de Cascavel, na figura 

de seus representantes, pedagogas da comunidade Escolar Municipal, que tem conduzido um 

projeto de Círculos de Paz, na rede Escolar de Cascavel, a Coordenadora do Curso de Direito do 

Centro Universitário FAG, a Coordenadora do CEJUSC da FAG  e do Fórum Estadual.  

Foram realizados estudos estatísticos junto ao CEJUSC do Fórum Estadual, para análises 

das demandas que tiveram suas vias de entrada e acesso ao judiciário por meio da realização de 

mediações e conciliações. Foram contabilizadas quantas foram frutíferas e resultaram em acordo, 

assim como, as infrutíferas, que concluídas não resultaram em acordos. Para tal atividade foi 

utilizado o método de análise documental, utilizando como fonte o material produzido no próprio 

CEJUSC do Fórum da comarca de Cascavel – PR, disponibilizados aos autores. 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

O principal resultado que se pretende com este projeto é a construção do conhecimento, a 

análise os resultados alcançados, através dos meios alternativos a jurisdição, a saber, a mediação e a 

conciliação. Partindo-se da perspectiva de sua pertinência e relevância, junto a sociedade, e como 
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via secundária, porém auxiliar do poder judiciário, para a resolução e transformação de conflitos e 

demandas sociais, seja a nível individual, seja no coletivo. Ao confrontar as análises ao findar deste 

projeto, visa-se ter maior compreensão destes processos na prática jurídica e na resolução de 

conflitos. Outro meio alternativo a jurisdição, em estudo neste projeto é a analise da aplicação e 

viabilidade da Justiça Restaurativa, como se perfaz como um método novo, e ainda é desconhecido 

de muitos, mas para agregar aos que estão sendo utilizados, como mais uma ferramenta à disposição 

da comunidade para tratar dos seus problemas e da resolução de seus conflitos, tanto na esfera cível, 

penal, como é extensível a todos os ramos do Direito. Em que pese sua especificidade, os conflitos 

na área criminal.  

Partindo-se do pressuposto que a Justiça Restaurativa é um fenômeno mundial recente, as 

suas origens datam de 1970, faz deste tema um dos principais pontos de abordagem do projeto, por 

isso será empregado a metodologia de entrevistas, visando construir um cabedal de conhecimentos 

empíricos das experiências locais, o que contribuirá para o fortalecimento do método, no âmbito 

regional. Há uma certa ausência de informações, no meio acadêmico, principalmente, sobre o 

assunto, o que se pretende preencher, trazendo a discussão para dentro da academia, por isso este 

projeto traz como reforço os projetos de extensão, um visando introduzir os fundamentos históricos 

e teóricos da Justiça Restaurativa e outro, com foco na sua práxis, ou seja na resolução de conflitos, 

e nos seus procedimentos, e na sua aplicabilidade.  

As pesquisas de campo, bem como, os projetos de extensão tem previsão para serem 

realizados no primeiro semestre de 2019. O viés é voltado para questões que atingem o âmbito do 

direito, das obrigações, das responsabilidades e dos deveres, mas abordados dentro da ótica do 

exercício da cidadania e da democracia participativa. 

Procura-se validar dentro da comunidade acadêmica e científica, principalmente das 

ciências humanas e do direito, o uso prioritário dos meios alternativos a jurisdição, de forma a 

construir uma justiça de fato, comunitária, consensual e democrática. Tendo por bases teóricas e 

empíricas, os mais recentes estudos sobre resolução e transformação de conflitos, em que se 

destaca, atualmente a Justiça Restaurativa.  

Um sistema extrajudicial que consiga agregar maior comprometimento social, diminuição 

da violência, redução da reincidência delitiva, e um caminho alternativo ao poder judiciário, que se 

encontra assoberbado por infindáveis processos, deve ser estimulado e fomentado, é o que se 

propõe este projeto. É plenamente viável, no Brasil, a aplicação de meios alternativos, na tabela 1 e 
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2, abaixo, revelam as estatísticas do CEJUSC do Fórum da Comarca de Cascavel, e demonstra o 

quanto a comunidade tem procurado esses meios para resolução de seus problemas.  

O surpreendente é o resultado que se tem obtido, isso se referindo apenas a mediação e a 

conciliação que são as estão em prática, obviamente, ainda é necessário derrubar alguns 

paradigmas, as vezes impostos pela própria comunidade, pela academia e por vezes pelos 

operadores do direito.  

 

Tabela 1 – Aproveitamento das audiência, 1ª e 2ª vara de Família, tipo de audiência: mediação, 

Comarca de Cascavel, período 01/07/2013 a 17/08/2018. 

Situação 1ª vara 2ª vara Total 

Frutífera 212 281 493 

Parcialmente Frutífera 62 45 107 

Infrutífera 70 82 152 

Prejudicadas 61 46 107 

Redesignadas 31 20 51 

Totais 436 474 910 
Fonte: CEJUSC/Fórum da Comarca de Cascavel-PR, 2018. 

 

O CEJUSC do Fórum da Comarca de Cascavel realizou 910 audiência, nas 1ª e 2ª varas de 

Família, no período de 01 de julho de 2013 à 17 de agosto de 2018 (Tabela 1), sendo frutífera ou 

parcialmente frutíferas, 600 mediações, atingindo um percentual de 70% de aproveitamento 

(Gráfico 1), restando, apenas, 310 mediações, que não resultaram em um acordo final pelo meio 

extrajudicial. Entretanto, destas que não obtiveram um aproveitamento positivo, e que prosseguiram 

com o processo, por via judicial, obterão resultados influenciados, por esse procedimento 

favorecendo o acordo, no âmbito judicial. Já relação aos processos que não tiveram ou que não 

escolheram esta primeira porta (mediação) de acesso ao poder judiciário, para resolução de suas 

demandas, o desenrolar do processo tende ser mais intricado, e por vezes, mais distante de ocorrer 

um acordo. Este confronto entre o resultado do processo judicializado e a influência que teve a 

tentativa anterior, por meio da mediação, não puderam ser analisadas neste momento, devido a 

limitações do próprio CEJUSC, por não as ter realizado, além do autor não ter acesso a estes dados, 

por serem, muitos deles, confidenciais ou correrem em sigilo de justiça, e terem de ser analisados 

caso a caso, o que só poderia ser realizado por funcionários, autorizados, do próprio Fórum. 
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Gráfico 1 – Mediações por situação de aproveitamento, 1ª e 2ª de Família, tipo de audiência: 

mediação, Comarca de Cascavel, período 01/07/2013 a 17/08/2018  

 

Fonte: CEJUSC/Fórum da Comarca de Cascavel-PR, 2018. 

 

Conforme se observa na tabela 2, abaixo, o aproveitamento das audiências do tipo 

conciliação tiveram um menor resultado em relação a mediação, de 1.196 audiências realizadas, 

apenas 429 audiências foram frutíferas ou parcialmente frutíferas. A ressalva que se pode fazer, é de 

que, grande parte das conciliações foram prejudicadas, ou seja, o resultado não ocorreu devido a um 

dos seguintes motivos, em ordem de grandeza: 1º - ausência do réu, 2º - ausência de ambas das 

partes, 3º - ausência do autor, 4º - ausência de interesse, 5º - ausência do advogado, e 6º - Acordo 

nos autos. O que se conclui destas informações, é que o resultado, ainda permanece significativo, e 

com alta possibilidade de ocorrer o acordo consensual e amistoso. A ausência das partes e do 

interesse no prosseguimento do processo não reduz, nem é apta a inferir a eficácia do método, pois 

nestes casos não houve sequer a sua utilização. Sendo que do total de 1196 audiências, apenas 173 

audiências, realmente, foram concluídas com um resultado negativo, ou seja foram infrutíferas. 

Porém a mesma nota que se fez sobre a mediação, se faz aqui, do fato de não se ter o dado, do 

quanto essa audiência de conciliação influenciou no resultado do processo por via judicial, que se 

originou, no prosseguimento da lide. 

O total de mediações e conciliações, dentro do período analisado de 2013 a 2018, foi de 

2.106 audiência, com um resultado frutífero ou parcialmente frutífero de 1.029 audiência. Em 5 

anos de trabalhos do CEJUSC, ocorreu uma média de 205 conflitos sociais resolvidos, por ano, e 
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em apenas duas varas de família, um resultado extremamente positivo. Levando em consideração a 

celeridade do processo, o estímulo ao diálogo e ao consenso, as vantagens são muito superior ao 

procedimento ordinário, por via judicial. A média mensal foram de 17 audiências frutíferas, outro 

dado que revela o potencial dos meios extrajudiciais. Credita-se que houve um impulso 

significativo, a estes métodos extrajudiciais de resolução de conflitos, pelo novo Código de 

Processo Civil de 2015, que traz nos §2º e §3º do artigo 3º, que o Estado promoverá, sempre que 

possível, a solução consensual de conflitos, e que a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. 

 

Tabela 2 – Aproveitamento das audiência, 1ª e 2ª de Família, tipo de audiência: conciliação, 

Comarca de Cascavel, período 01/07/2013 a 17/08/2018. 

Situação 1 vara 2 vara Total 

Frutífera 156 215 371 

Parcialmente Frutífera 22 36 58 

Infrutífera 66 107 173 

Prejudicadas 242 309 551 

Redesignadas 15 19 34 

Suspensão 3 5 8 

Desistência 1 0 1 

Total 505 691 1196 
Fonte: CEJUSC/Fórum da Comarca de Cascavel-PR, 2018. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concorrente as análises realizadas, e em caráter de desfecho primário, apesar da 

complexidade social do Brasil, os conflitos comunitários, tem um enorme potencial de sair da 

perspectiva de apenas “um problema de polícia”, onde nada ou pouco se resolve, para uma 

perspectiva de solução coletiva e consensual de demandas, com os métodos de resolução 

extrajudiciais de conflitos. O campo de revolução está na mudança axiológica e deontológica dos 

próprios conflitos, pois a força motriz, de vários deles, está intrínseco nas unidades familiares, 

isoladamente, ou seja, deve-se começar a se pensar em resolução de demandas, logo que elas se 

instalam, no âmbito familiar, na comunidade escolar, ou em âmbito profissional, e desta forma, 

retomando os valores comunitários, ora esquecidos, tais como as antigas rodas de conversa e de 

diálogo, encabeçadas pelos membros mais experientes ou anciãos da família, e ali se tratar de todos 
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os conflitos e demandas do grupo familiar, que, não raras vezes, finalizavam com a resolução da 

problemática, naquele processo informal, familiar e comunitário. Com isso os problemas não se 

externalizam, e o conflito não se amplia, nem se expande, para outros círculos de convivência. 

Este projeto foi submetido ao parecer da Comissão de ética do Centro Universitário Assis 

Gurgacz, e na data de 09 de outubro de 2018, recebeu, através do parecer número 2.953.074, o aval 

de aprovado, e que a partir desta data está autorizado a execução da metodologia descrita. Por esse 

motivo não se apresentará nesta oportunidade os resultados da pesquisa referentes as entrevistas e 

questionários, que serão desenvolvidas no decorrer do cronograma de atividades, e serão 

apresentadas, seus resultados na ECCI de 2019. 
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