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Estudantes
mediadores
Mediadores e conciliadores
são voluntários da
comunidades na maioria
das câmaras, mas nas
universidades o trabalho é
realizado por estudantes,
principalmente do curso de
direito.
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José Elias Themer, juiz coordenador do setor de conciliação do Fórum

HORA H

“Deve-se esgotar possibilidades
de acerto entre as partes antes
que elas procurem a Justiça”
_José Elias Themer,
juiz de direito

conciliações é a
capacidade de
atendimento mensal
do Juizado Especial
Cível do Fórum
Estadual
Câmaras de
Arbitragem também
resolvem conflitos
A Câmara Arbitral de
Sorocaba atende casos de
mais complexidade, mas o
serviço é pago. A Câmara
fica na avenida Barão de
Tatuí, n.º768, no Jardim
Vergueiro.

Tirando o
piano das
costas alheias
Mediadores não estão nas câmaras para julgar, mas
sim para encaminhar o entendimento. Cada acordo
garantido, torna-se recompensa
Os mediadores não têm a
função de julgar as pessoas
conflitantes ou o mérito da divergência, mas sim conduzir as
partes para a negociação de interesses.
“Esse profissional deve perceber a situação e direcionar a
conversa para o melhor foco”,
diz Juliana Cristina Gardenal, da
OAB. Marco Antônio Carriel,
professor da Uniso, é conciliador. Com mais de 20 anos de advocacia, conta com o apoio dos
estudantes Fábio Altéia e Vinícius Elias Maluf. “Quando a coisa pega fogo, entro no diálogo.
Em muitos casos, não há condição para solucionar o impasse.
Encerro a discussão e encaminho ao Juizado”, diz Carriel. “O
primordial é o começo da conversa. Uma parte deve ouvir a
outra. Enquanto um fala, o outro
só observa. Não aceitamos palavras de baixo calão”, ressalta.
Luiz Gildes, coordenador da

Centros de mediação
serão instalados nas
unidades da Casa do
Cidadão até o final
deste ano

Câmara de Intermediação da
Secretaria Municipal da Cidadania, explica que decisão de negociar deve partir de uma das
partes. Depois disso é enviada
uma carta-convite à pessoa que
figura no outro lado da questão.
“Em alguns casos as duas partes
almejam o acerto, mas faltava a
oportunidade.”
José Elias Themer, juiz coordenador do setor de conciliação
e mediação do Fórum, avalia
que o serviço é uma forma de levar a Justiça aos mais carentes.
Themer anuncia a criação, até o
fim do ano, de centros de conciliação nas Casas do Cidadão da
prefeitura que estão espalhadas
pela periferia. “A ideia é substituir a cultura do conflito pela pacificação social”.
O juiz avalia que há uma demanda reprimida de casos que
não chegam ao Judiciário ou às
câmaras de mediação porque os
mais carentes não têm acesso à
informação. “Algumas frentes
do Judiciário defendem que
mesmo que o número de juízes
seja multiplicado, não será possível vencer a progressão geométrica do número de processos. Isso pode ser mudado com a
conciliação.”
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O estudante Fábio Altéia e o professor Marco Carriel : conciliadores

