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NUJUR 

Em 2009 foi inaugurado o Núcleo de Prática Jurídica (NUJUR), que presta assessoria e assistência jurídicas às pessoas 

com renda igual ou inferior a dois salários mínimos, com demandas na área do Direito Civil (Família, Sucessões, 

Coisas, Consumidor, etc.), além de realizar Mediações a partir do Convênio com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, propiciando resolução pacífica e célere aos conflitos. 

O espaço proporciona à população carente o acesso à Justiça e aos alunos possibilita a vivência com a prática, 

preparando-o para o mercado de trabalho. 

O NUJUR atende de segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30min às 22h30min, e aos sábados das  08h às 

12h. Os atendimentos são feitos mediante prévio agendamento, que pode ser realizado via telefone. 

O Coordenador do Núcleo é o Professor Me. José Carlos Kraemer Bortoloti. 

Contato: 

(54) 3045-9083 

E-mail: nujur@imed.edu.br 

 

 

TEMPORALIDAD 

 

O projeto tem seu andamento desde 2010 com atendimentos extrajudiciais de ações enviadas pelas duas Varas de 

Famílias da Comarca de Passo Fundo 

  

 Etapas que contempla:  

 1- Implementação da Mediação no NUJUR e Comunitário - Bairros de Zacchia e Valinhos – extrajudicial – 2010 a 

2012. 

 2, Implementação da Mediação no NUJUR – extrajudicial NUJUR- IMED – 2013 a 2015 

 Fase en la que se encuentra: Implementação da Mediação Familiar no NUJUR – extrajudicial  – 

 Preenchimento dos questionários. 

 Proyección en el tiempo : Implementação  da Mediação Familiar judicial até o final de 2015 , com a implementação 

do Novo Código de Processo Civil . 

                                           

  

 

 

 

 

SINTETIZACIÓN DEL PROYECTO 



 

 

O Acesso a Justiça e ao Direito está em constante modificação neste mundo globalizado, as famíias cada vez mais 

plural e informal, bem como o Direito de família deve acompanhar essas modificações e adaptações, assim requer 

muito empenho  nas dissoluções das uniões e casamentos e  que seus expoentes  estejam aberto ao diálogo e ao 

entendimento para que possam recomeçar uma familia e permanecer a parentalidade  entre  seus membros . 

 

Para tanto, acredita-se que a Mediação de Conflitos familiares é o método extrajudical mais adequado para um casal 

em fase de separação, divórcio e ou dissolução de sociedade conjugal, a fim de manter em harmonia dos intereses da 

parentalidade, mesmo após a ruptura da conjugalidade . 

 

Acredita-se que, os intereses de uma familia em dissolução é adequar todos os seus membros na nova rotina, 

garantindo as crianças e os adolescentes a segurança, a estabilidade e o diálogo que tinham antes da ruptura dos pais. 

 

Para tanto, há necessidade de implementação de uma fórmula dialogada para resolver os rancores da ruptura da 

sociedade conjugal contemporânea, e os intereses dos país em relação a guarda, visita e alimentos tem causado 

muitos conflitos, desta forma  a Mediação de Conflitos pode auxiliar levando as partes ao diálogo e o mediador tem a 

oportunidade de  ser o elo de ligação entre os intereses e as necesidades das partes. 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Este projeto tem por escopo de implementar a prática da mediação de conflitos para os académicos de direito da 

Faculdade Meridional de Passo Fundo – RS , do 10 semestre do curso de Direito,na Prática Jurídica IV , na ênfase em 

Direitos Humanos, realizando em convênio com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, frente as novas normativas 

do Código de Processo Civil e as Políticas Públicas do Governo Federal e  de ampliar a cultura da Paz. 

 

A mediação de conflitos é realizada nos moldes do Conselho Nacional de Justiça, compondo a mediação por dois 

mediadores, as partes e até quatro observadores, capacitados para tal, desde que tenham realizado a disciplina de 

Mediação e  justiça restaurativa anteriormente. 

 

A primeira fase é habilitar os académicos com os conceitos básicos da mediação e sua prática, já a segunda e a 

terceira fase será a elaboração de questionários  com o intuito de analisar três questões básicas no período de 2010 a 

2014 nas mediações no NUJUR (Núcleo de Prática Jurídica de IMED) : 

1º) Quais são as questões familiares mais solicitadas pela mediação?  

2ª) Quais são os bairros da cidade de Passo Fundo que procuram realizar mediação de conflitos?  

3ª) Se houve ou não incidencia de proceso judicial, após a mediação realizada no NUJUR ?  



 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Passo Fundo é uma cidade do sul do Brasil com aproximadamente duzentos mil habitante,  com uma cultura enraizada 

no tradicionalismo e  nos costumes das famílias  patriarcal e hierarquizada, onde muitos casais moram em zona rural, 

assim os laços familiares são importantes para a vida social dos seus habitantes. 

 

As famílias, no momento da ruptura da sociedade conjugal possuem dificuldade de dialogar e de separar a relação 

conjugal da parental, desta forma a função dos mediadores de conflitos familiares é ser o elo de ligação entre os 

interesados para resolver os conflitos de guarda, visitas e alimentos . 

 

A estratégia utilizada é o diálogo, bem como  a realização do termo de abertura em conjunto com os interesados e 

posteriormente sessões individualis para dialogar e compreender os interesses em conflito e as necesidades existentes, 

após reunir as partes para uma sessão em conjunta que propicia o diálogo maior e o resumo das posibilidades para um 

entendimento. 

 

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

Objetivo General 

Analisar  e estudar as mediações de conflitos familiares realizadas no período de 2010 a 2014 no NUJUR da IMED, com 

intuito de identificar quais as áreas familiares em que a mediação é mais eficaz e se houve ou não reincidencia na 

utilização de processos  judiciais após a mediação realizada. 

 

Objetivos específicos 

- Identificar por questionários quais são as ações de familia mais solicitadas para a mediação. 

- Analisar em quanto tempo foi realizada a mediação familiar e se foi exitosa ou não? 

- Verificar a eficacia da mediação no período de 2010 a 2014 por amostragem, se houve ou não reincidencia de proceso 

judicial após a mediação realizada. 

 

 

ACTORES INVOLUCRADOS DIRECTOS 

 

I  



 

1,Tribunal de Justiça do RS – 1ª e 2ª Vara de Família da Comarca de Passo Fundo - 

2, Faculdade Meridional IIMED  

3.GRUPO DE ESTUDOS Luis Alberto Warat 

4. Escola de Direito da IMED - Núcleo de Prática jurídica IV – Direitos Humanos 

 

1. Acordo realizado entre Tribunal de Justiça do RS, Varas de Famílias de Passo Fundo e a Faculdade Meridional de 

Passo Fundo para a realização das Mediações Familiares, 

2. Alunos  de graduação da Escola de Direito das disciplina de Prática Jurídica IV, ênfase de Direitos Humanos 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Início das atividades – 2015-2016 

 

1ª Fase: Fase teórica e prática -   

Preparação teórica e prática da mediação para os alunos da disciplina de  Prática Jurídica IV – ênfase de direitos 

humanos da Escola de Direito da IMED – 

Elaboração do questinário experimental –  

Elaboração do artigo para apresentação no Peru 

Julho -Agosto e Setembro- 2015 

 

2ª Fase: Fase do questionário 1 e levantamento de dados 

Realização do Questionário experimental – nas mediações realizadas no NUJUR de 2010 a 2014 

Realização do Questionário nas mediações entre 2010 a 2014 

Levantamento dos Dados estatísticos 

Análise dos dados estatísticos 

Elaboração do artigo para apresentação 

Outrubro – Novembro e Dezembro- 2015 

 

3º Fase: Fase do questionário 2 e levantamento de dados 

Realização do segundo questionário sob a reincidencia ou não de ação judicial  na área de familia após a mediação . 

Realização dos questionários pelo telefone e por amostragem. 

Conclusões e relatórios com os resultados para o tribunal e Escola de Direito da IMED 

Janeiro- fevereiro e março -2016 

 

4ª Fase: Elaboração dos artigos e relatórios e apresentação para a comunidade  

1. Elaboração do primeiro artigo com os resultados da primeira  e segunda fase do projeto. 



 

2. Elaboração do segundo artigo com os resultados da terceira fase e conclusões 

3. Elaboração dos relatórios e apresentação para a Faculdade de Direito, Tribunal de Justiça  

Abril- maio e junho - 2016 

LOGROS ESPECÍFICOS 

 

1ª Fase: 

Preparação teórica e prática dos alunos em capacitação da mediação – disciplina de Prática Jurídica IV- 

Julho, Agosto e setembro-2015 

 

2ª Fase: Fase do questionário 1 e levantamento de dados 

Outrubro – Novembro e Dezembro = 2015 

 

3º Fase: Fase do questionário 2 e levantamento de dados 

Janeiro- fevereiro e março -2016 

 

4ª Fase: Elaboração dos artigos e relatórios e apresentação para a comunidade   

Abril- maio e junho - 2016 

 

 

ÁREAS DE ATENCIÓN 

 

1ª Fase: Fase teórica e prática -   

Aulas teóricas para o conhecimento da mediação pelo Manual de Mediação Judical e o livro Surfando na Pororoca – O 

ofício do mediador . 

Teoria do conflito e Teoria dos Jogos 

Videos de mediações familiares 

Mediações Simuladas 

  

2ª Fase: Fase do questionário 1 e levantamento de dados 



 

Aplicação do questionário 1 –  

Dificuldade de dados claros 

Dificuldade de clareza e tempo ou dificuldade de encontrar as partes, pois mudaram os telefones ou endereço. 

Dificuldade de análise dos dados das mediações  

 

3º Fase: Fase do questionário 2 e levantamento de dados 

Aplicação do  questionário 2 sob a reincidencia ou não de ação judicial  na área de familia após a mediação . 

Dificuldade de encontrar as partes ou o endereço ou telefone mudou. 

Relatórios não conclusívos pela dificuldade de amostragem de mediações realizadas, pois necessitavam de tratamento 

psicológico e depois busca a mediação 

 

4ª Fase: 

Dificuldade de levantamento de dados estatísticos para elaboração dos relatórios no tempo programado  

Falta de voluntarios para levantamento dos dados, 

Falta de recursos financeiros para publicação e divulgação dos resultados em livro e artigos científicos. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 

 

Aprovação do Código de Processo Civil brasileiro com a regulamentação da mediação judicial nos termos da lei ; 

O acordo realizado entre o Poder Judiciário  - (Tribunal de Justiça do RS) e a Faculdade Meridional – IMED e as 1 ª e 2º 

Vara de Familia do Foro de Passo Fundo – RS –  

Teoria dos Jogos e auto-conhecimento ( Luis Alberto Warat) e justiça restaurativa ( John Zer)  

Práticas Simuladas de Mediações Familiares   

 

CONCLUSIONES 

 

O projeto encontra-se na fase 1 – Realização da parte teórica e prática da disciplina de Prática Jurídica IV –  com a 

participação dos profesores mediadores e dos alunos de graduação da Escola de Direito da Faculdade Meridional de 

Passo Fundo, porém devido a aprovação do Novo Códico de Processo Civil Brasileiro a mediação será implementada 

em todo o Brasil e os académicos de direito estarão aptos a realizar em seus escritorios de forma extrajudicial em no 

municipio de Passo Fundo e região. 

 

Este projeto poderá ser replicado em qualquer Núcleo de prática jurídicas que utiliza a mediação de conflitos 

extrajudicial. 

 



 

 

O estudo poderá apontar os beneficios do acesso à justiça por meio da  mediação de conflitos extrajudicial no ámbito 

familiar, bem como se a mediação é um método eficaz de resolução de conflitos, em especial, nos litigios que envolvam 

os conflitos advindos da dissolução da sociedade familiar tais como o divórcio, separação ou dissolução de União 

Estável (guarda, visitas, alimentos), assim poderemos concluir que a mediação porpicia ao resolução das disputas por 

meio do diálogo construtivo e empoderamento das partes como agentes transformadores  das novas famílias 

contemporáneas .  

 


