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Resumo: O objetivo deste estudo é analisar a efetividade das práticas de mediação do Núcleo de 

Práticas Jurídicas da Faculdade Luciano Feijão O percurso metodológico se deu a partir dos estudos de 

Bobbio (1909), Santos (2003) e Rocha (2005). A análise documental foi outra fonte de pesquisa ,em 

especial os registros da Secretaria do Núcleo de Práticas Jurídicas .Fica demonstrada a crescente 

necessidade e importância do aprofundamento, da experimentação das práticas de mediação. A 

pesquisa revelou ainda a riqueza de informações contidas nos arquivos do Núcleo, propiciando 

oportunidades de reflexão sobre as práticas de acesso à Justiça, em especial a mediação. 
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INTRODUÇÃO 

Na última década, temas em torno da chamada resolução alternativa de disputas, cujas 

espécies mais conhecidas são a mediação, a arbitragem e a conciliação, tem sido bastante 

discutido, tornando-se inclusive componente curricular obrigatório de cursos de Direito e de 

áreas afins. E a minha participação nas aulas de mediação, paralelamente à prática da 

mediação no estágio no Núcleo de Prática Jurídica, no semestre 2010.2, me instigaram, 

despertando a curiosidade por um estudo mais aprofundado do tema. 

As discussões em sala de aula me fizeram entender que se configura assim um novo 

modelo de prestação jurisdicional que se apresenta como um instrumento de pacificação 

social e como meio de exercício da cidadania: a mediação. Todavia se faz necessária a 

reflexão conjunta acerca destes chamados modelos alternativos e o conhecido modelo 

clássico, predominante de atuação do Poder Judiciário. A prática atual revela uma situação de 

gastos elevados, formalismo em excesso, demora na apresentação de respostas ou de 
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alternativas de soluções, enfim, um contexto que dificulta e muitas vezes inviabiliza o acesso 

das pessoas. 

No Brasil, a história da mediação é recente, mas já existem experiências exitosas de 

implementação, inclusive, de núcleos de mediação com participação da comunidade, com o 

discurso do estímulo à autonomia e seu empoderamento na resolução dos conflitos.  A 

implantação destes núcleos é pauta da agenda governamental, por ocasião do processo de 

efetivação do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. 

O Estado do Ceará, seguindo a orientação da agenda nacional, também está 

articulando a implantação destes núcleos. E os cursos de graduação têm oferecido disciplinas 

com esta temática, no intuito de sensibilizar os futuros operadores do Direito a adotarem esta 

postura de mediação, de conciliação, de pacificação. 

Baseado no mesmo preceito, os Núcleos de Prática Jurídica- espaços de estágio para 

alunos e alunas concludentes do curso de Direito - tem adotado esta prática de mediação em 

seus atendimentos em convênio com as Defensorias Públicas. 

Diante do exposto, confirma-se meu objeto de pesquisa- As práticas de mediação do 

Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Faculdade Luciano Feijão, em Sobral/CE- procurando 

compreender a efetividade destas práticas na resolução de conflitos no 1º ano de 

funcionamento do NPJ, tendo como objetivo geral analisar a efetividade das práticas de 

mediação do mesmo. 

Tomei como objetivo empírico de investigação indivíduos e famílias assistidas no 1º 

semestre de 2011, período de implantação do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade 

Luciano Feijão, buscando, através da análise dos registros dos atendimentos feitos neste 

período, identificar as demandas, os conflitos resolvidos através da mediação. 

Para alcançar o objetivo proposto, estruturei este trabalho em 03 capítulos, iniciando 

com a discussão sobre o papel do Estado na garantia do acesso à justiça, fundamentada nas 

reflexões de Bobbio (1909), Santos (2003) e Rocha (2005), dentre outros autores. Em seguida 

me deti na apresentação do conceito, objetivos, procedimentos, características e 

particularidades da mediação, e na compreensão da diferença doutrinária entre mediação, 

arbitragem e conciliação. A pesquisa bibliográfica esclarece a reafirmação e construção do 
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conceito de mediação, a partir de uma configuração histórica de como este instituto tem sido 

aplicado.  

A análise da importância conferida ao estudo da mediação no curso de Direito da 

Faculdade Luciano Feijão é discutida, sendo registrada e discutida a efetividade das práticas 

de mediação no Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Luciano Feijão, no seu primeiro 

ano de funcionamento. 

Tradicionalmente as pesquisas em Direito são de natureza teórica, dogmática, tendo 

por objeto a análise da norma jurídica isolada do mundo em que se manifesta. Todavia 

buscamos neste trabalho estratégias de pesquisa que analisam a norma jurídica num contexto 

da realidade social, sob a perspectiva de fatores econômicos, políticos e sociais e a partir 

destas constatações empíricas, estabelecem a solução
3
 do problema pesquisado. 

A pesquisa tem caráter de análise de documentos da Faculdade Luciano Feijão, em 

especial do Projeto Político Pedagógico do curso de Direito e do regimento do Núcleo de 

Práticas Jurídicas. Serão também analisados os termos de audiências de mediação, mapeando 

quais espécies de conflitos foram discutidas através da mediação, identificando e analisando 

os resultados alcançados. 

De fato, a discussão a respeito da mediação é fundamental para o entendimento dos 

caminhos trilhados pela população em geral para acessar a justiça, e em especial a 

contribuição do curso de Direito da Faculdade Luciano Feijão na construção deste processo 

no município de Sobral. 

 

 

O ESTUDO DA MEDIAÇÃO COMO COMPONENTE CURRICULAR 

 

A Constituição Federal de 1988 definiu a autonomia universitária (didática, científica, 

administrativa, financeira e patrimonial) como marco fundamental pautado no princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

A partir desses marcos legais, as universidades brasileiras, especialmente as públicas, 

em seu papel de instituições sociais irradiadoras de conhecimentos e práticas novas, 
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assumiram o compromisso com a formação crítica, a criação de um pensamento autônomo, a 

descoberta do novo e a mudança histórica. 

A conquista do Estado Democrático delineou, para as IES`s, a urgência em participar 

da construção de uma cultura de promoção, proteção, defesa e reparação dos direitos 

humanos, por meio de ações interdisciplinares, com formas diferentes de relacionar as 

múltiplas áreas do conhecimento humano com seus saberes e práticas. Nesse contexto, 

inúmeras iniciativas foram realizadas no Brasil, introduzindo a temática dos direitos humanos 

nas atividades do ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão, além de 

iniciativas de caráter cultural. (BRASIL, 2003) 

O Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos (ONU, 2005), ao propor a 

construção de uma cultura universal de direitos humanos por meio do conhecimento, de 

habilidades e atitudes, aponta para as instituições de ensino superior a nobre tarefa de 

formação de cidadãos (ãs) hábeis para participar de uma sociedade livre, democrática e 

tolerante com as diferenças étnico-racial, religiosa, cultural, territorial, físico-individual, 

geracional, de gênero, de orientação sexual, de opção política, de nacionalidade, dentre outras. 

É colocado então para as universidades o desafio da construção de um compromisso 

com o futuro da sociedade brasileira, tendo em vista a promoção do desenvolvimento, da 

justiça social, da democracia e da paz social. 

A mediação de conflitos, por suas características de cooperação, solidariedade entre as 

partes, respeito ao próximo, não-competitividade, diálogo pacífico e busca da paz social, 

possibilita a formação do aluno e do futuro operador do direito sob perspectivas técnicas e 

humanistas, promovendo a conscientização de direitos e deveres e a formação de cidadãos 

participativos no seio da sociedade. 

O ensino da mediação de conflitos na graduação e pós-graduação a promoção de 

investigações sobre o tema através de pesquisas científicas e sua inclusão em atividades de 

extensão nas universidades, são importantes formas de divulgar esse meio alternativo de 

resolução de controvérsias. Além do aprendizado de novas técnicas, seu estudo possibilita 

ainda a transformação da mentalidade, incutindo nos estudantes a cultura do diálogo, as 

possibilidades do diálogo transformador, a decisão ganha-ganha, a busca da paz social, entre 

outros benefícios presentes na mediação. 
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Um aspecto importante a respeito da mediação deve ser considerado: a exigência de 

conhecimento e treinamento específico de técnicas próprias, devendo o Mediador qualificar-

se e aperfeiçoar-se, melhorando continuamente suas atitudes e suas habilidades profissionais. 

Discussão interessante feita pelo Grupo de Pesquisa em Mediação da Universidade de 

Brasília é a abordagem acerca do papel das faculdades de Direito ma formação de 

profissionais, construindo assim um perfil de advogado que atue como “agente de mudança”: 

E no processo de formação deste agente de mudança, as Faculdades de Direito não 

podem continuar a ensinar aos profissionais de Direito que o processo judicial é uma “guerra, 

onde os acadêmicos aprendem, tão-somente, atacar e defender, saindo vencido(s) e vencedor 

(es) (...) perpetuando assim o conflito (...)” (SILVA, 2008, p. 28) 

E ao advogado que solucionar os conflitos que chegam ao seu conhecimento através 

do acordo, além de estar dando solução mais rápida, pacífica e menos onerosa, estará sendo 

beneficiado, pois receberá seus honorários com mais rapidez e menos trabalho, o qual será 

muito mais gratificante, ainda que os honorários não sejam o máximo permitido em lei. 

(SILVA, 2008, p. 29). 

Complementando esta discussão, Tânia Muniz, (2008) enfatiza que o conhecimento da 

lei é somente uma das habilidades que devem possuir (ou construir) os profissionais que 

pretendem atuar em uma mediação. Quem pretenda trabalhar nessa área, deve ter uma 

performance diferenciada, com muitas capacidades, colaborando para um eficaz 

direcionamento dos acordos mediados e para o monitoramento e assistência do processo. 

A prática do ensino da mediação como componente curricular tem sido difundida no 

Brasil. No Estado do Ceará, algumas Instituições de Ensino Superior incluíram a mediação de 

conflitos na sua grade curricular. A Universidade de Fortaleza - UNIFOR, tem a disciplina na 

graduação e pós-graduação de Direito desde o início de 2002; a Faculdade 7 de Setembro 

disponibiliza a mediação como disciplina optativa; as faculdades Christus e Farias Brito 

incluíram a disciplina de Mediação e Arbitragem no currículo do curso de Direito; e a FIC – 

Faculdades Integradas do Ceará oferece curso de pós-graduação latu senso em Gestão 

Arbitral, na qual está inserida a disciplina Mediação e Conciliação.  

O ensino da mediação enriquece a grade curricular do curso que a adota, 

possibilitando uma visão dos problemas sob uma nova ótica, superando assim o caráter 
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meramente normativo porque é da essência da mediação a interdisciplinaridade.  Não é um 

tema exclusivamente jurídico, mas a soma de várias disciplinas, o que termina por enriquecer 

ainda mais o seu estudo. 

As universidades, por serem centros de pesquisa e desenvolvimento de novos 

conhecimentos, são responsáveis pelo estudo e divulgação dos benefícios da mediação de 

conflitos no meio acadêmico, por meio de aulas teóricas e práticas, pelo incentivo de 

pesquisas científicas e através de atividades de extensão que incluam a mediação; bem como 

na sociedade de forma geral, pela criação de centros de mediação que disponibilizem 

atendimento à população e pela divulgação das pesquisas que realiza sobre o tema. 

 

 

O CURSO DE DIREITO DA FACULDADE LUCIANO FEIJÃO 

 

A Faculdade Luciano Feijão, com sede e abrangência geoeducacional no município de 

Sobral, Estado do Ceará é mantida pelo Centro Social Clodoveu de Arruda.
4
 

O curso de Direito da Faculdade Luciano Feijão é o primeiro curso de Direito privado 

na região norte do Estado do Ceará, num universo de 46 (quarenta e seis) municípios. Até 

então o único curso de graduação em Direito existente era oferecido inicialmente pela UFC, 

sendo - em seguida-encampado pela UEVA: 

O curso de Direito da Faculdade Luciano Feijão tem por objetivo central 

dotar os egressos de conhecimentos que os habilitem ao exercício inerente 

aos operadores do Direito, pautado no ideal de Justiça, num contexto social 

em processo constante de transformação da ordem sócio-política e técnico-

jurídica, tendo sempre em conta a realidade, tanto no contexto da Região de 

Sobral, do Estado do Ceará, quanto nos âmbitos nacional e internacional, 

com grande sensibilidade às mudanças globais. (Faculdade Luciano Feijão, 

2010). 

Entende-se que dentre estas mudanças globais, a busca por estratégias alternativas de 

resolução de conflitos, constitui-se um caminho como pode ser percebido nos seguintes 

objetivos específicos: 

Propiciar aos egressos uma nova concepção do Direito desenvolvendo 

estudos e resgatando experiências coletivas das comunidades e movimentos 

populares; Permitir a compreensão, sob a ótica jurídica, do universo dos 
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problemas sócio-econômicos, qualificando o aluno para o assessoramento 

comunidades e organizações da sociedade civil envolvidas na conquista da 

cidadania e dos direitos sociais. (Faculdade Luciano Feijão, 2010). 

A importância dada ao ensino e prática da mediação está bem explícita no projeto 

Pedagógico do Curso, ao afirmar que, dentre seus objetivos específicos está a formação de 

profissionais do Direito aptos a exercerem, de forma plena e consciente, atividades de 

negociação e mediação
5
, em matéria jurídica, em nível processual e pré-processual. 

A Faculdade Luciano Feijão oferece, desde o início do curso de Direito, a disciplina 

Negociação, Mediação e Arbitragem, carga horária de 80 h. A disciplina é ofertada como 

obrigatória, revelando assim o interesse da instituição na capacitação dos alunos para uma 

melhor desenvoltura diante das formas alternativas de solução de conflitos no exercício de 

suas atividades futuras como profissionais do Direito. 

 A ementa da disciplina oferecida no curso de Direito da Faculdade Luciano Feijão 

contempla o seguinte conteúdo: 

 Conceitos e princípios da negociação e da mediação. 

 Aspectos sociais, políticos e econômicos da negociação e da mediação 

 Relações interpessoais e inter-organizacionais. 

 Negociação como atividade cotidiana. 

 Táticas e estratégias de negociação. 

 Habilidades de relacionamento e tecnologia da negociação 

 Mediação, jurisdição e jurisconstrução. 

 Mediação, conciliação e transação.  

 Papel e ética do mediador. 

 Conceito e princípios da Arbitragem. 

 Teoria geral da arbitragem. 

 Arbitragem no direito brasileiro: lei de arbitragem, juizados especiais,  

 Arbitragem internacional: tratados internacionais, convenções interamericanas, 

MERCOSUL.  
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A oportunidade em participar desta disciplina tem contribuído para a fundamentação 

das práticas dos/das alunos/as estagiários do NPJ, bem como incentivado a busca pelo 

aprofundamento do tema, gerando assim a oportunidade de quando operadores de direito, 

adotarem a prática da mediação, da conciliação como proposta permanente de atuação. 

 

 

AS PRÁTICAS DE MEDIAÇÃO NO NPJ DA FLF 

 

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) é responsável pelos estágios do curso de graduação 

em Direito da Faculdade Luciano Feijão, em especial o Estágio Supervisionado (curricular). 

As atividades de estágio são essencialmente práticas e devem proporcionar ao estudante a 

participação em situações simuladas e reais de vida e trabalho, vinculadas à sua área de 

formação, bem como a análise crítica das mesmas. 

Dentre as atividades de estágio estão previstas a simulação de procedimentos judiciais 

e extrajudiciais da esfera jurídica Cível, bem como, a prática dos meios extrajudiciais de 

solução de conflitos. Mediação, conciliação, negociação e arbitragem. 

A pauta de atividades simuladas inclui necessariamente a simulação de audiência, a 

sustentação oral, a análise de autos findos, as técnicas de conciliação, mediação, arbitragem, o 

processo administrativo, a formação de processos simulados, a redação de peças processuais e 

relatórios processuais.  Percebe-se mais uma vez a ênfase no estudo e na prática da mediação 

como componente curricular do curso de Direito da Faculdade Luciano Feijão. 

 

 

A EFETIVIDADE DAS PRÁTICAS DE MEDIAÇÃO  

 

O Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Luciano Feijão iniciou seu 

funcionamento no primeiro semestre de 2011. 

Os dados coletados na Secretaria do NPJ apresentam, preliminarmente
6
, os seguintes 

resultados quantitativos de atendimentos. No semestre 2011.1 foram realizados 169 

atendimentos, sendo que de junho a novembro de 2011 esta meta inicial já foi superada, 
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dezembro. 
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alcançando 361 atendimentos, revelando assim uma maior procura e o crédito na qualidade do 

serviço prestado, num total de 530 atendimentos. 

GRÁFICO 1 - CRESCIMENTO DOS ATENDIMENTOS NO NPJ 
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FONTE: Secretaria do NPJ/FLF (2011) 

 

Alguns fatores proporcionaram este aumento nos atendimentos: mudanças na 

coordenação e na equipe do NPJ; a efetivação do convênio com a Defensoria Pública e o não 

funcionamento do NPJ da Universidade Estadual Vale do Acaraú. 

Atendendo ao previsto no projeto do curso de Direito da FLF, a maioria da população 

assistida pelo NPJ é oriunda de bairros da sede de Sobral, tendo sido registrada a procura por 

moradores da zona rural e de municípios próximos. Na verdade era esperada esta busca pelo 

atendimento de pessoas de municípios circunvizinhos considerando a divulgação feita pelos 

próprios alunos que também residem nestes municípios. 

GRÁFICO 2 

PROCEDÊNCIA TERRITORIAL DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS NO NPJ 
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FONTE: Secretaria do NPJ/FLF (2011) 

Interessante fazer o detalhamento desta procedência territorial para garantir elementos 

de planejamento de divulgação e de esclarecimentos sobre as práticas de mediação do NPJ. 

Dentre os outros municípios identificam-se demandas de Santa Quitéria, Coreaú e Alcântaras, 

todos circunvizinhos ao município de Sobral, sede do NPJ. (No anexo 1 é possível melhor 

compreender esta territorialização ) 

Em relação aos distritos do município de Sobral a distribuição é a seguinte: 

 

GRÁFICO 3 

FAMÍLIAS DOS DISTRITOS DE SOBRAL ATENDIDAS NO NPJ-2011 
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Fonte: Secretaria do NPJ/FLF (2011) 
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Os distritos de onde procederam a maioria das famílias são Taperuaba (distante 72 km 

de Sobral) e Jaibaras (distante 22 km). A procura maior de famílias do distrito de Taperuaba 

justifica-se pela divulgação de uma liderança comunitária local junto às famílias desta 

localidade. No caso de Jaibaras, acredita-se que seja a grande proximidade com a sede do 

município. 

 Em relação aos bairros da sede de Sobral elencaremos a seguir os bairros que 

apresentaram maior quantidade de demandas apresentadas: 

1. Sinhá Sabóia (aqui considerado como Complexo Sinhá Sabóia que exclui COHAB I, 

COHAB II, Parque Santo Antônio e Vila Kátia) 

2. Recanto das Flores (I e II) 

3. Vila União 

4. Terrenos Novos 

5. Expectativa 

6. Padre Palhano 

7. Santa Casa 

8. Dom Expedito 

9. Sumaré 

10. Alto da Brasília 

11. Paraíso das Flores 

A análise documental dos registros de atendimentos revela que no ano de 2011 a 

procura pelos atendimentos do NPJ foi predominantemente feita por mulheres, configurando 

70% dos atendimentos. 

Ao questionar uma amostra de 05(cinco) estagiários
7
 que atendem no NPJ sobre as 

causas que levariam as mulheres a procurarem mais os serviços que garantem o acesso à 

justiça, foram feitas interessantes considerações: 

A mulher é hipossuficiente materialmente em relação ao homem. Na verdade 

não é que a mulher esteja mais consciente de seus direitos, é a sua 

necessidade é que é maior. 

A mulher tem mais desprendimento do que os homens daí porque procuram 

o NPJ para resolver situações de seus filhos, de seus netos... 

                                                           
7
 Estagiários, alunos do 10º semestre, em fase de conclusão do curso. 
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De fato as ações ajuizadas pelo NPJ até então revelam que as principais demandas são 

de investigação de paternidade e de alimentos, comprovando assim a fala de um dos 

estagiários ao tratar da condição feminina da necessidade de cuidar dos filhos e de sua 

hipossuficiência material. 

Em relação ao quantitativo total de atendimentos do NPJ cerca de 80% são referentes a 

questões que envolvem questões familiares como alimentos, guarda, adoção, dissolução de 

união estável. Dentre estas demandas a que mais se apresenta é, de fato, a petição inicial de 

alimentos. Considera-se que, na verdade a discussão em torno do direito a alimentos é a tônica 

dos atendimentos pois as demais situações como investigação ou negatória de paternidade, 

dissolução de união estável ou divórcio, culminarão na discussão sobre os alimentos 

Interessante registrar um pedido de investigação de paternidade pos morten. 

 

GRÁFICO 4 

CLASSIFICAÇÃO DE DEMANDAS NPJ-2011 
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FONTE: Secretaria do NPJ/FLF (2011) 

 

Em relação à natureza dos conflitos que geraram procedimentos no período que 

compreende os meses de fevereiro
8
 a outubro

9
 de 2011, verifica-se a seguinte configuração: 

 
 

                                                           
8
 O ano letivo inicia em fevereiro. Apesar do NPJ da FLF funcionar o ano inteiro os atendimentos de novas 

demandas se iniciam paralelamente às aulas.  
9
 A pesquisa foi realizada até outubro/2011 considerando a necessidade de conclusão da monografia.  
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GRÁFICO 5 

NATUREZA DOS CONFLITOS QUE GERARAM PROCEDIMENTOS 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

A
do

çã
o

A
gr

es
sõ

es
 f

ís
ic

as

A
lim

en
to

s

A
lv

ar
á 

de

A
pr

op
ria

çã
o

D
iv

ór
ci

o

G
ua

rd
a

H
er

an
ça

In
te

rd
iç

ão

In
ve

nt
ár

io

In
ve

st
ig

aç
ão

 d
e

M
an

da
do

 d
e

R
ei

nt
eg

ra
çã

o 
de

P
ar

til
ha

 d
e 

be
ns

Q
ue

st
õe

s

R
ei

nt
eg

ra
çã

o 
de

R
et

iif
ic

aç
ão

 d
e

R
ev

is
ão

 d
e

T
ra

ns
fe

rê
nc

ia
 d

e

U
su

ca
pi

ão

V
io

lê
nc

ia
 id

os
o

 
FONTE: Secretaria do NPJ/FLF (2011) 

 

A observação no cotidiano dos atendimentos no NPJ revela que há um maior incentivo 

e orientação para a realização das práticas de mediação, ao compararem-se os registros feitos 

nos semestres 2011.1 e 2011.2. Como já dito anteriormente as ações e os registros efetuados 

durante o semestre 2011.2 revelam um aumento não só quantitativo mas também qualitativo 

das práticas do NPJ, em especial as de mediação. 

 Dos atendimentos realizados até outubro de 2011, 12% foram resolvidos através da 

mediação, sendo as questões envolvendo alimentos (petição inicial, revisão de valores, 

dissolução de união estável c/ alimentos; divórcio c/ alimentos; investigação de paternidade c/ 

alimentos; alimentos gravídicos, guarda c/alimentos) a principal natureza dos conflitos que 

geraram estes procedimentos no NPJ. 

 Ao comparar este percentual com o percentual de mediações envolvendo conflitos 

desta natureza encaminhados pelos Núcleos de Mediação e Justiça Comunitária do Ceará no 

ano de 2010
10

 verifica-se que há uma aproximação da efetividade das práticas de mediação. O 

relatório estatístico de 2010 do Programa dos Núcleos de Mediação e Justiça Comunitária do 

Ceará revela que dos atendimentos realizados, a maior frequência mensal de atendimentos de 

                                                           
10

 Os Núcleos de Mediação e de Justiça Comunitária, através do apoio do Ministério Público e PRONASCI, 

prestam serviço à comunidade através da mediação de conflitos. Na verdade há a intenção de noutra 

oportunidade da realização de atividades acadêmicas, detalhar melhor o papel destes núcleos, articulando o seu 

papel ao do NPJ da FLF. 
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questões envolvendo alimentos é de 10%, verificando-se assim uma aproximação real da 

efetividade dos atendimentos do NPJ da FLF. 

GRÁFICO 6 

EFETIVIDADE DAS PRÁTICAS DE MEDIAÇÃO NPJ 2011 
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FONTE: Secretaria do NPJ/FLF (2011) 

 A pesquisa revela que podemos afirmar que há efetividade nas práticas de mediação 

do NPJ considerando que, das práticas de mediação realizadas no período de fevereiro a 

outubro de 2011 foram resolvidos os conflitos em 64 % dos casos. Considera-se ainda que foi 

feito um contato
11

 com uma amostra de metade dos(as) assistidos(as) que procuraram o NPJ, 

agendaram mediação e não compareceram e fomos informados que “já tinham resolvido, que 

não precisava mais ir para a justiça não.” 

 Os 3% que não resolveram o conflito optaram pelo ingresso de ação judicial, pleito 

que foi atendido pelo NPJ. 

Verifica-se assim um movimento de superação de um processual ismo rígido voltado 

para explorar o conflito, em detrimento da sua efetiva transformação. O foco não é mais o 

conflito e sim as possibilidades diversas de resolução deste conflito e a formação do estudante 

de Direito para habilitar-se a adotar em seu cotidiano futuro esta prática. 

Zapparolli (2003, p.18) enfatiza que a cultura da justiça estritamente adversarial e 

formal alimenta conflitos tanto entre as partes como na sociedade e nos próprios profissionais, 

perpetuando-se pelas gerações. A justiça de “quantos processos ganhei e não quantos conflitos 

auxiliei a administrar” advém e reforça a noção equivocada de que, para que haja um 

vencedor, necessariamente deve haver um perdedor”. 

                                                           
11

 A oportunidade de atuação como assistente social do NPJ permite este contato com as famílias cotidianamente 
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Por fim, considere-se ainda o disposto no o Código de Ética e Disciplina da OAB, que 

destaca, no inciso VI, parágrafo único, do art. 2º, entre os deveres dos advogados, o de 

“estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de 

litígios”. Desafio a ser construído, quebrando os paradigmas da prática que difunde que o 

“bom advogado” é aquele que “briga”, como se está fosse a única forma de solução da lide. 

Na verdade, práticas como a mediação são fundamentais para a construção de uma 

política de paz, de resolução pacífica dos conflitos, difundindo a harmonia entre as partes e 

garantindo o efetivo acesso à justiça, entendido como o mais básico dos direitos humanos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização desta pesquisa, enriquecida pela observação e pela experiência de estágio 

no Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Luciano Feijão, demonstraram a crescente 

necessidade e importância da discussão, do aprofundamento, da experimentação das práticas 

de mediação. 

A oportunidade da oferta de uma disciplina obrigatória no curso de Direito da 

Faculdade Luciano Feijão, com objeto de estudo institutos como mediação, conciliação e 

arbitragem, fortalece esta tendência atual de adoção destas práticas. 

Ao buscar compreender a efetividade destas práticas na resolução de conflitos no 1º 

ano de funcionamento do NPJ verificou que, de fato, estas práticas contribuem para a 

resolução destes conflitos. 

A pesquisa revelou ainda a riqueza de informações contidas nos arquivos do NPJ da 

FLF, propiciando oportunidades muito mais profundas de pesquisa e de reflexão sobre as 

práticas de acesso à justiça, em especial a mediação. Estudando estas práticas, estudando 

formas de acesso à justiça, está se buscando o requisito fundamental de um sistema jurídico 

moderno e igualitário. 

O mapeamento territorial da procedência das famílias expressa o cumprimento da 

atuação do NPJ conforme disposto no projeto da Faculdade do curso de Direito e no 

regulamento do NPJ. Todavia apontam necessidades de uma maior divulgação das atividades 

do NPJ nestes territórios, agora identificados. 

O mapeamento da natureza dos conflitos que geraram procedimentos ao NPJ da FLF 

equipara-se ao dos demais NPJ´s de outras IES, sendo os conflitos familiares, em especial a 
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prestação de alimentos, a grande demanda. Configura-se assim uma proposta de um cuidado 

maior na seleção de professores de Direito de Família, bem como discussões desta temática 

nos encontros de pesquisa, nas semanas de Direito, nos grupos de estudo, garantindo uma 

prática mais efetiva dos estagiários nestes atendimentos. 

O papel da nova coordenação do NPJ foi expressivo na padronização de 

procedimentos da equipe de apoio (recepcionistas, secretário) e na seleção e contratação de 

profissionais de Serviço Social e Psicologia garantindo um melhor atendimento aos assistidos, 

em especial no acesso à informação de “como está o seu processo”, como costumam 

perguntar os próprios assistidos e ainda em oportunidades de acolhimento e de escuta, em 

ambiente reservado, apropriado para a situação. 

A parceria com a Defensoria Pública e a contratação de equipe interdisciplinar 

formada por assistente social e psicólogo proporcionou uma maior qualidade nos 

atendimentos, sendo confirmada através da análise documental o aumento no número de 

demandas e de estímulo às práticas de mediação. Outro aspecto interessante é preocupação 

dos professores supervisores de estágio em incentivar e até mesmo exigir de seus estagiários a 

rotina da realização de relatórios, o que proporcionou esta pesquisa e que também, em muitos 

momentos dificultou, considerando que muitos alunos apresentam informações superficiais ou 

nem as apresentam. 

Já no preâmbulo da Constituição de 1988 consta, expressamente, o poder-dever da 

sociedade de solucionar, pacificamente, os conflitos, independentemente, pois, da atuação do 

Poder Judiciário. Todavia a reflexão do Prof. Rocha (2009, p.12) de que “direito não atua 

como uma espécie de Midas que transformaria em direito tudo quanto o sistema jurídico 

apreende” nos indica o desafio constante do processo de formação do aluno (a) de Direito em 

atuar como um mediador. 

 

THE PRACTICE OF MEDIATION IN THE CENTER OF LEGAL 

PRACTICE LUCIANO FEIJÃO COLLEGE IN SOBRAL/CE 

 
 

Abstract: The objective of this study is to analyze the effectiveness of mediation practices of the 

Center for Legal Practiceat the College Luciano Feijão. The used methodology gave from studies of 

Bobbio (1909), Santos (2003) and Rocha (2005). The documental analysis was another source of 

research, particularly the records of the Registry of the Center for Legal Practice. It demonstrated the 
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growing need and importance of deepening, testing of mediation practices. The survey also revealed a 

wealth of information in the files of the Center, providing opportunities for reflection about the 

practices of access to justice, particularly mediation. 

 

Key-words: Access to Justice. Legal practices. Mediation. 
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