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Tratamento Adequado dos
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Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos
Conflitos de Interesses - Res. 125/2010 do CNJ



O que é a Mediação?
Art. 1º (...)
Parágrafo único. Considera-se mediação 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.
(Lei nº 13.140/2015)

Princípios
Art. 2º (...)

 I - imparcialidade do mediador;

 II - isonomia entre as partes;

 III - oralidade;

 IV - informalidade;

 V - autonomia da vontade das partes;

 VI - busca do consenso;

 VII - confidencialidade;

 VIII - boa-fé.

(Lei nº 13.140/2015)

Princípios da atuação
Art. 1º (...)

 I -  confidencialidade;

 II - decisão informada;

 III - competência;

 IV - imparcialidade;

 V - independência e autonomia;

 VI - respeito à ordem pública e às leis vigentes;

 VII - EMPODERAMENTO;

 VIII - VALIDAÇÃO.
(Anexo 3 da Resolução 125/2010 CNJ)



O que é a Mediação?

Quais os objetivos da Mediação?

Restabelecer a
 COMUNICAÇÃO
entre as pessoas

envolvidas no conflito para
que sejam protagonistas

em busca da solução

Regras que regem a mediação

Art. 2º (...) permitindo que haja o engajamento dos

envolvidos, com vistas à sua pacificação e ao

comprometimento com eventual acordo obtido (...)

 I -  informação;

 II - autonomia da vontade;

 III - ausência de obrigação de resultado;

 IV - desvinculação da profissão de origem;

V - compreensão quanto à conciliação e à mediação.

(Anexo 3 da Resolução 125/2010 CNJ)



Setores do CEJUSC

PRE-
Processual

PROcessual

CIDadania

Art. 10. Os Centros deverão
obrigatoriamente abranger
setor de solução pré-
processual de conflitos, setor
de solução processual de
conflitos e setor de cidadania.
(Res. 125/2010 - CNJ) 



O CEJUSC PRE recebe casos que versam sobre direitos transacionáveis por meio das Reclamações Pré-processuais, conforme abaixo:

Recebimento de casos
em balcão, via e-mail ou
protocolo no Projudi.

Emissão de carta-convite
para a sessão de
conciliação/mediação.

Realização da sessão de
conciliação/mediação
com equipe do CEJUSC.

Parecer do Ministério
Público sobre o acordo
celebrado, se aplicável.

Homologação do acordo
pelo(a) Juiz(a) Coordenador(a)
do CEJUSC (título judicial*).

Importante: não são apreciados pedidos liminares, cautelares e tutelas de urgência em geral no âmbito da Reclamação Pré-processual.

*Em caso de descumprimento, a execução
deverá ser distribuída na vara competente.

O CEJUSC PRE também realiza homologação de acordos extrajudiciais, mediante protocolo de cópia dos documentos como Reclamação Pré-processual na
forma acima indicada.

RECLAMAÇÕES PRÉ-PROCESSUAIS

CEJUSC Pre
Cooperações:
Defensoria Pública
+ Universidades



I. O protocolo de Reclamações Pré-processuais por advogados(as) se dá da mesma maneira do ajuizamento de demandas:

II. Em "Informações Iniciais", selecionar a competência "CEJUSC Londrina - PRE":

III. Em "Informações Processuais", selecionar a classe processual "Reclamação Pré-processual":

PASSO A PASSO



OBS. No âmbito do CEJUSC PRE existe apenas uma taxa judiciária inicial para abertura do procedimento (Lei Ordinária nº 19.258/2017,

Estado do Paraná), ressalvadas as hipóteses de isenção definidas em Lei para as custas judiciais. Para emissão da guia para pagamento

da taxa judiciária, ingressar em https://www.tjpr.jus.br/custas-judiciais-e-taxa-judiciaria e selecionar:

IV. Preencher as demais informações como de praxe, igual quando do ajuizamento de ações.

(ex. de guia emitida - 05/2022 - R$ 214,03)

PASSO A PASSO



CEJUSC Pro
Recebe processos já distribuídos e despachados pelos magistrados, para audiência de conciliação ou

mediação (art. 334, “caput”, do CPC e art. 27 da Lei de Mediação), retornando sempre ao juízo de origem

após a sessão, obtido ou não o acordo.

Outras modalidades:
CEJUSC Endividados (+Pre)
CEJUSC Moradia Legal (+Pre)
CEJUSC Casa Fácil (+Pre)
CEJUSC Fundiário



CEJUSC Cid
Presta serviços de informação e orientação jurídica, além de desenvolver diversos projetos de extensão

com a rede local de atendimento (municipal e estadual) e também com instituições de ensino parceiras.

Justiça Restaurativa

CEMSU    Central de Medidas Socialmente Úteis

OFICINAS A SEREM INSTALADAS:
Oficina de Parentalidade
Oficina de Comunicação Não Violenta
(...)



Contatos



Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos
da Comarca de Londrina/PR

Londrina, 05 de agosto de 2022.


