AS NOVAS
TECNOLOGIAS DE RESOLUÇÃO
DE CONFLITOS E O

EMPREENDEDORISMO

Considerações
Com a origem da internet, as conexões entre as pessoas tornaram-se cada vez
mais rápidas e eficazes, compartilhando valores e objetivos comuns, sendo que
tal fato também se fez presente nas relações processuais, visto que os processos
se tornaram digitais, novidade que foi regulamentada pela lei 11.419 de 2006. As
informações de seus andamentos são diariamente enviadas por e-mail aos
advogados e partes, audiências começaram a ser realizadas à distância via
aplicativos de vídeo (plataformas de resolução de conflitos online - ODRs), enfim,
a tecnologia trouxe celeridade ao contencioso.
Mas não parou por aí, em meio à freqüência das notícias sobre as
transformações no mercado, iniciou-se um alarde sobre o perigo do profissional
da área ser, em pouco tempo, substituído por “máquinas”, ou seja, por
ferramentas de automação, inteligência artificial, robôs, dentre outras tecnologias
disponíveis no mercado.
Neste contexto, de aprimoramento da tecnologia da informação,
compartilhamento de valores e objetivos comuns, o profissional necessita
desenvolver habilidades e competências com a finalidade de promover uma
melhor integração da sociedade com o Estado de Direito, humanizar relações,
uma visão empreendedora.
Como forma de contribuir com nossos alunos, surgiu a idéia da realização do ebook coletivo sobre “AS NOVAS TECNOLOGIAS DE RESOLUÇÃO DE
CONFLITOS E O EMPREENDEDORISMO”, que se iniciou entre as turmas da
especialização do Curso do Sentido Único, coordenado pela Dra. Juliana
Holanda, parabenizar seus incentivos e avanços da coordenação do curso.
Ao conhecer a idéia central da missão do curso de “fomentar iniciativas
inovadoras e disruptivas ao mercado”, pelo trabalho debruçado em pesquisa pelo
atual estágio com o advento da pandemia do Covid-19 e a necessidade do
confinamento para cada vez mais tornar o mundo digital, prático, de resultados e
seguro, me encantei com a proposta. Fiquei muito orgulhosa dos avanços do
trabalho realizado entre os participantes, cada item do projeto é uma plantação
que irá gerar incríveis frutos ao mercado profissional, quanto mais conhecimento
mais fortalecidos estaremos para contribuir com as próximas gerações.

Por fim, em virtude dos aspectos abordados, os Profissionais do Século XXI que
esquivarem-se da transformação digital não farão uma opção inteligente, sendo
impossível não nos conectarmos a uma realidade já existente. A aceitação
daqueles beneficiados e preparados para trabalhar com a tecnologia conduzirão
as transformações dos dados em conhecimento e sabedoria, mudança de cultura
interna, melhoria de tarefas e processos, ou mudanças disruptivas na gestão do
seu negócio. Ao unirmos inovação com capital humano nas conformidades legais,
é possível impulsionar as barreiras do conhecimento, criatividade, mudança de
cultura, intensificamos as relações interpessoais, desenvolvendo ainda mais
empatia e gestão do tempo para estratégia de negócios.
Boa leitura!
Muito sucesso!
Deus te abençoe!
Gabriela Barreto
Advogada, Professora, Palestrante, Escritora, Fundadora da Associação
Internacional de Advogados Law Talks, CEO da GB Editora e Infinity Magazine,
em breve GB Academy.

Novas Tecnologias na Educação
ALUNA: ANA CRISTINA SANTIAGO FAÇANHA MÉGRE

Muito se fala em novas tecnologias no cenário educacional, mudança essa que
acontece desde 2009 no Brasil em um gráfico crescente do EAD (Ensino à
distância), principalmente no ano de 2020, século XXI, momento de isolamento
social em razão da pandemia COVID-19, embora o conceito embrionário tenha
surgido no século XX, entre as décadas de 70,80 e 90. A situação pandêmica
desafiou não só as instituições de ensino, professores e pais, como toda a
sociedade que precisa se capacitar e estudar e não podem sair de suas
residências. Estabelecimentos de ensino estão parcialmente com suas atividades
presenciais suspensas e a forma de não interromper o ano letivo foi adaptar-se
com o ensino remoto, que seu deu através do ERE (ensino remoto emergencial),
fato esse que não podemos confundir com o Ensino à distância (EAD), pois esse
último se trata de uma modalidade de ensino.
Em uma breve síntese da História do EAD no Brasil, devemos destacar a
importância da UNESCO, ao recomendar uma modalidade educativa, tendo como
referência as escolas internacionais, instaladas no ano de 1904, onde ofereciam
cursos por correspondências, depois adveio a utilização em 1936 da radiodifusão
através da Rádio-Escola Municipal, onde foi criado o instituto Monitor, que
também oferecia cursos técnico-profissionais por correspondências.
Em 1972, o Conselho Federal de Educação teve um olhar da educação à
distância voltado a cursos superiores e não só limitado a uma profissionalização
técnica, onde iniciou sua trajetória entre 1980 e 1990, através de políticas para
educação superior no Brasil, só vindo a ter uma maior notoriedade em 1988, após
aprovação da Constituição e em 1996, através da Lei de Diretrizes e Bases (LDB).
Em 2000, com a criação da Universidade Virtual do Brasil, houve o interesse por
parte do Estado em democratizar essa modalidade de ensino, objetivado pelo
acesso à educação de qualidade a todos os brasileiros.
No século XXI, o ensino à distância (EAD), entendido como modalidade de
ensino, vem ganhando um espaço de destaque, não só pelo baixo custo mensal
que o aluno paga, mas também pela qualidade das aulas gravadas e
desnecessidade de deslocamento, fazendo com que o aluno possa se matricular
em um curso de graduação sem que necessite frequentar o espaço físico da
Universidade. Segundo Moran (2002), EAD é uma modalidade de ensino e
aprendizagem em que professores e estudantes não estão necessariamente
juntos fisicamente, mas podem estar conectados, interligados por tecnologias
como a Internet, embora também possam ser utilizados o correio, o rádio, a
televisão, o vídeo, o telefone e tecnologias semelhantes.

Partindo desse pressuposto, indiscutivelmente é o ganho da educação,
principalmente no Brasil, onde diversas localidades não possuem instituições
conceituadas e o transporte é demasiadamente precário e de alto custo. O MEC
reforça esse entendimento quando diz:
"Educação a distância é a modalidade educacional na qual alunos e
professores estão separados, física ou temporalmente e, por isso, fazse
necessária a utilização de meios e tecnologias de informação e
comunicação. Essa modalidade é regulada por uma legislação específica
e pode ser implantada na educação básica (educação de jovens e
adultos, educação profissional técnica de nível médio) e na educação
superior." Portal do MEC (2017, p.1)

Para Moran (2002), embora inicialmente a EAD foi implantada para os cursos de
graduação, essa também pode ser uma grande oportunidade para o ensino
fundamental e médio. Destaca ainda Moore;Kearsley (2013), que em um cenário
mundial, existem modelos diferentes do Ensino à Distância, vejamos:
Instituições com finalidade única, nas quais a EaD é a única
atividade e todo o corpo docente e os colaboradores dessa instituição
se dedicam exclusivamente a essa modalidade de educação. Tratase de um modelo sem muita aceitação no setor público e no qual se
encontram mais exemplos em iniciativas privadas. O Canadá tem um
exemplo de uma instituição com finalidade única, a Athabasca
University (AU), que tem atualmente quatro campi, 750 cursos em
mais de 90 programas de graduação e pós-graduação.
Instituições com finalidade dupla, que são aquelas que agregam a
educação a distância aos seus campi previamente estabelecidos
baseados no ensino presencial. Normalmente, nessas instituições, é
estabelecido um câmpus, um centro, um núcleo, uma diretoria ou
mesmo um departamento de EaD e essa unidade possuirá a equipe
administrativa, de conteúdo, e especialistas cuja a finalidade é
promover a EaD. O corpo docente geralmente é formado pelos
professores que já pertencem a instituição. Pode-se dizer o IFSC se
encaixa neste modelo, já que oferta inúmeros cursos presenciais,
cursos todo na modalidade EaD e ainda entre na possibilida.
Universidade e consórcios virtuais, que geralmente é uma
organização de múltiplas instituições que se reúnem e formam
parcerias para estender o alcance de cada uma. A UAB, por exemplo,
é um tipo de consórcio organizado pelo governo federal e as
instituições de ensino superior públicas do país. Mais detalhamento
sobre este modelo, utilizado pela UAB pode ser visualizado no site do
IFSC.

Indo para o cenário brasileiro, algumas instituições de ensino utilizam o segundo
modelo (Instituições com finalidade dupla), a exemplo da Universidade Estácio de
Sá, com sede no Rio de Janeiro e Mackenzie, com sede em São Paulo. Há
também a possibilidade de modalidade híbrida, um exemplo é o Centro
Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI), com sede em Santa Catarina, que
possibilita o aluno estudar à distância e ir ao polo presencial uma vez na semana
e aos finais de cada disciplina para aplicação das provas.

O apoio presencial para o sistema de EAD foi regulamentado pelo Decreto n.
5.622/05, vejamos:
O Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, em seu capítulo II,
artigo 10, aponta esse como um local com o propósito de centralizar as
atividades propostas no desenvolvimento de um curso na modalidade a
distância, definindo-o como “a unidade operacional, no País ou no
exterior, para o desenvolvimento descentralizado de atividades
pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas
ofertados a distância” (BRASIL, 2005).

A vontade de aprender, aliada com a adequação financeira, de espaço e tempo
são elementos que acabam por agregar e fomentar a EAD no Brasil. Vale
ressaltar que a grade curricular da modalidade à distância é o mesmo do curso de
graduação e pós- graduação presencial. Essa nova forma de ensino, permite que
barreiras voltadas ao crescimento da educação no Brasil se rompam e desaguem
em uma maior qualidade de profissionais capacitados no mercado, onde a
sociedade e o mundo ganha com a qualidade da educação.
Contudo, deve ser considerado a deficiência na qualidade dos dados móveis em
nosso país, bem como o grande custo para aquisição de pacotes de telefonia e
equipamentos de informática de melhor qualidade para que os vídeos possam ser
vistos com uma boa definição. O fomento do Estado no sentido de possibilitar que
o EAD se expanda na rede pública também é um fator de relevância e que
deveria ser discutido em políticas públicas.
Nesse sentido, o que se percebe é uma forma frustrada e improvisada de
continuar o ano letivo de 2020, sem qualquer preocupação por parte do Poder
Público da qualidade de ensino do País. O sítio eletrônico Educa Geral (2018), já
enfatizava que nosso País não está pronto para educação à distância, quando se
posicionou a autorização dada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE),
autorizando o cumprimento de parte da carga horária ser cumprida à distância,
assim como acontece nas Universidades.
Para ilustrar essa cruel realidade, em recente pesquisa realizada pela
Universidade Federal do Paraná (UFPR), veiculado em artigo publicado por
Caldas (2020), ficou constatado que 33,5% dos alunos que realizaram o ENEM
não tem acesso à internet e a dispositivos como computador ou celular. Nesse
cenário, diante da realidade atual frente à pandemia, o ensino à distância quer
seja através da EAD ou em modalidade remota fica prejudicada, haja vista o
Governo se manter inerte a essa realidade.

Quando o EAD surgiu muitos apostavam no fim do ensino presencial. Entretanto,
o que se percebe é um retrocesso mundial na educação de qualidade, onde
atualmente o ensino remoto emergencial (ERE) em razão da pandemia é
realizado. De acordo com Dtcom (2020), em pesquisa realizada pelo Banco
Mundial, somente no mês de abril de 2020, cerca de 1,4 bilhão de estudantes
ficaram fora da escola em mais de 156 países. A UNICEF estima que 95% dos
alunos matriculados na educação básica estão com aulas suspensas.
Isso significa que tanto no mundo quanto no Brasil um percentual enorme de
estudantes que se encontram matriculados estão na educação a distância dita
como EAD, mas que na verdade dá-se o nome de Ensino Remoto Emergencial
(ERE), que nada tem haver com a modalidade de ensino EAD. A coordenadoria
de Integração de Políticas de Educação a Distância Brasileira, conceitua ERE
como “uma solução temporária e estratégica que permitirá, no contexto da
Pandemia de Covid-19 – proporcionar à comunidade acadêmica a possibilidade
de manter, dentro das circunstâncias possíveis, as atividades de ensino”. Para
Hodges et al (2020), o ERE é “uma mudança curricular temporária e alternativa
devido a circunstâncias de crise.”
A confusão se deve exatamente pela similaridade da forma em que o aluno
assiste as aulas por meio de videoconferência, mas a situação temporária do
Ensino remoto emergencial foi em razão exatamente de não se poder mudar
modalidades de ensino diversas (Presencial / EAD). Contudo, o que deveria o
Estado era criar esse ecossistema educacional no sentido de fornecer
capacitação profissional aos docentes e condições de acesso aos alunos, o que
não aconteceu, embora tenha tido uma formação emergencial através do CIPEAD
em abril de 2020 para 1.340 docentes, não se pode entender como eficaz, pois
para muitos desses profissionais também é novidade todo o universo virtual, além
da falta de equipamentos tecnológicos para colocar em prática a referida
capacitação.
É sabido que temos constantemente que se deparar com novidades tecnológicas
e com realidade nunca vistas, como foi a situação pandêmica do COVID-19, que
forçou o mundo a se conectar para realização de sua rotina diária, incluindo a
educação. Porém, mesmo para os jovens e crianças nascidas dentro de um
cenário tecnológico, houve uma dificuldade na adaptação e absolvição do ensino
à distância, em razão da falta de interação presencial com o docente. Sem contar
com a dificuldade que os pais enfrentam em manter seu filho diante de uma tela e
após ter que explicar todo o conteúdo que por vezes não foi assimilado durante a
hora/aula.

Sobretudo, essa realidade temporária, possa ser no futuro uma forma híbrida de
realizar o ensino e devemos sempre tentar sair da zona de conforto, abertos ao
despertar por novas tecnologias e procurar cobrar dos Governantes uma maior
estrutura de dados para o acesso das múltiplas plataformas digitais. Tudo voltado
a educação inclusiva e mundial, pois para o aprendizado realmente não se deve
existir fronteiras e sim universalidade.
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Perspectivas pessoais para novas formas
tecnológicas na Resolução de Conflitos
ALUNO: CARLOS BRUNO FEITOSA MARCEL

É público e notório que as tecnologias de comunicação tiveram um crescimento
exponencial no mundo. O processo de globalização tem um aspecto relevante
nisso. Em quaisquer atividades, isso já está sistematizado e concretizado. Não é
diferente na mediação, onde também ganhou espaço essas novas formas
tecnológicas na resolução de conflitos, se tornando cada vez mais natural a busca
por estas soluções através do mundo virtual.
As diversas relações humanas, sejam elas sociais, jurídicas, políticas e
econômicas, etc., estão hoje interligadas, com a aplicação de novas tecnologias,
pois a comunicação se tornou célere e eficaz, atendendo as exigências que o
mundo dos negócios exige, diante da competividade, concorrência e
obrigatoriedade de resultados , que são peculiares no nosso cotidiano.
Isso posto, é extremamente útil e necessário o uso das novas tecnologias a fim
de resolver os litígios, haja vista que o mundo virtual causou aumento significativo
de conflitos, até mais do que no mundo físico, o que torna necessário a
efetividade e celeridade na resolução de demandas presentes na sociedade.
Entretanto, ressalte-se que os meios tradicionais de solução de conflitos não
serão extintos, mas a tecnologia é algo real e que veio prevalecer nas relações já
citadas acima, ou seja, é uma realidade pulsante, da qual não se pode fugir. A
tecnologia não substitui os outros meios, mas sem sombra de dúvidas, veio ajudar
a dar uma nova dinâmica nas relações interpessoais, profissionais, etc.... com
mais eficácia, rapidez e objetividade nas atividades do dia a dia.

AS NOVAS TECNOLOGIAS DE RESOLUÇÃO
DE CONFLITOS E O EMPREENDEDORISMO
ALUNA: DAIANA GOMES ALMEIDA

Com o avanço da tecnologia, agora mais acelerado ainda, em razão da
necessidade de isolamento social por conta da pandemia, acredito que os
recursos tecnológicos serão cada vez mais utilizados como porta de conciliação e
mediação de conflitos. Atualmente, tem sido cada vez mais crescente a utilização
de ODRs – Online Dispute Resolutions, para solucionar conflitos de forma
alternativa, sem a necessidade de ingresso na via judicial. Existem, inclusive,
inúmeras plataformas que oferecem esse serviço. Acredito que a tecnologia irá se
aprimorar ainda mais.
Estima-se que sejam desenvolvidas plataformas estruturadas para a formação de
hologramas, que gerarão a sensação de presença física de pessoas a grandes
distâncias, pela interferência da luz geradoras de imagens 3D, além de uma série
de outros avanços, tais como o uso de BOTs, de inteligência artificial, softwares
de gestão e ferramentas de DSD - Dispute System Design e tantas outras agora
inimagináveis, mas que com certeza frutificarão. Certamente, o alargamento do
sistema multiportas, com variadas formas de acesso à pacificação de conflitos, irá
contribuir sobremaneira para a sociedade, que não necessariamente precisará
depender exclusivamente das portas tradicionais para solucionarem os impasses.
Outra perspectiva que também vislumbro é a reinvenção, em muitos aspectos, do
Poder Judiciário. Inclusive, com esse dramático momento pandêmico, a Justiça
vem se reinventando rapidamente, para manter o acesso à justiça, desde o uso
de plataformas digitais para a realização de audiências telepresenciais, o uso do
whatsapp business para promover conciliações, dentre outras inovações
tecnológicas, tais como assistentes virtuais etc., sendo essas as minhas
perspectivas pessoais da entronização da tecnologia para a resolução de conflitos

Perspectivas pessoais para novas formas
tecnológicas na Resolução de conflitos
ALUNO: JOAQUIM EMANUEL NORONHA LIMA

Com o crescimento de forma exponencial das tecnologias de comunicação, a
prática da mediação no mundo tecnológico também ganhou espaço,
não ficando limitada apenas ao mundo físico. Tal crescimento proporcionou novos
meios para a resolução dos conflitos, e está sendo cada vez mais natural a
busca por tais soluções através do mundo virtual.
A aplicação de novas tecnologias mudou não apenas a realidade mundial, mas
transformou de maneira significativa a maneira como os indivíduos estabelecem
suas mais diversas relações, sejam jurídicas, políticas, econômicas, sociais e etc.
Atualmente o mundo virtual é o principal responsável pelas diversas relações
jurídicas existentes, e tal fato exige uma adequação e a aplicação de novas
ferramentas para o problema da resolução de litígios.
Diante disso, faz mister a uso de novas tecnologias a fim de resolver os litígios,
tendo em mente que o mundo virtual causou um enorme aumento de conflitos, até
mais do que no mundo físico, assim necessitando de efetividade e celeridade na
resolução das demandas presentes na sociedade.
Por fim, vale lembrar que os meios tradicionais de resolução de conflitos não irão
desaparecer, mas a tecnologia é uma realidade pulsante, da qual não se pode
fugir. O uso da tecnologia é no sentido de ajudar, e não de substituir.
O crescimento e a popularização das tecnologias de comunicação e informação
oportunizaram novas ferramentas para a resolução dos conflitos oriundos das
relações jurídicas firmadas no ciberespaço. O movimento em direção aos meios
de Resolução Online de Litígios (ODR) constitui-se, assim, num caminho natural
para a resolução de conflitos que se originam das relações que os indivíduos
estabelecem na Internet. Nesse sentido, o novo normal imposto pela pandemia da
Covid-19 teve expressivo efeito no Judiciário. Em cinco meses, foram provocadas
mudanças tecnológicas na prestação de serviços jurisdicionais previstas para
ocorrerem em 10 – ou mais – anos. Por outro lado, trouxe o desafio de os órgãos
judiciais se prepararem para lidar com a proteção da privacidade digital e de
dados e ainda a importância de magistrados e demais operadores do Direito
julgarem, planejarem e decidirem a partir do uso intensivo da tecnologia. Inclusive,
o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) publicou norma implementando o projetopiloto do “Juízo 100% Digital” no Judiciário cearense, a medida traz como
principais vantagens rapidez no trâmite processual, mais comodidade para
advogados e partes e simplificação das rotinas de trabalho dos operadores do
Direito.

No âmbito do “Juízo 100% Digital”, todos os atos processuais, como audiências e
sessões, serão exclusivamente realizados por videoconferência utilizando a
Internet. As audiências realizadas por videoconferência serão gravadas em áudio
e vídeo, inseridas no processo e terão valor jurídico equivalente às presenciais,
asseguradas a publicidade dos atos praticados e as prerrogativas processuais de
advogados e partes. Além disso, é de inteira responsabilidade do interessado a
adequação da conectividade e dos equipamentos pessoais que utilizará para a
participação na audiência ou sessão.

A EVOLUÇÃO DA MEDIAÇÃO COM COVID-19
ALUNA: JULIANA HOLANDA

A mediação é um processo voluntário que oferece àqueles que estão vivenciando
uma situação de conflito a oportunidade e o espaço adequados para conseguir
buscar uma solução que atenda a todos os envolvidos. Na mediação as partes
expõe seus conflitos e terão uma oportunidade de solucionar suas demandas de
um modo cooperativo e construtivo.
O objetivo da mediação é prestar assistência as partes envolvidas, na obtenção
de resgate de um diálogo, que poderá gerar um acordo e construir um modelo de
conduta para futuras relações, num ambiente colaborativo em que as partes
possam dialogar produtivamente sobre seus interesses e necessidades. A
mediação é uma oportunidade única das partes envolvidas falarem com
profissionais especializados, expondo seus problemas a serem resolvidos em
cada caso, sem um maior desgaste emocional e financeiro como ocorre em um
processo judicial.
A mediação acaba com a imprevisibilidade do desfecho do processo e concede
às partes o tempo necessário para as partes alcançarem a solução de seus
problemas cuja resolução, às vezes está além da capacidade de decisão do Juiz.
Os mediadores facilitam um diálogo direcionado para as questões em debate. Os
mediadores falarão com as partes em conjunto ou separadamente, solicitando
que cada parte anote por escrito todas as questões que queiram debater. As
sessões têm normalmente de uma à duas horas de duração, e cada conflito dura
em média, de até duas ou três sessões para que se alcance uma solução.
A mediação pré-processual (antes da ação judicial) pode ser utilizadas nas
disputas empresariais, saúde, imobiliária, familiar.... no qual aumentaram muito
em decorrente dos efeitos da Covid19. Conciliação e Mediação pré-processuais
ou no curso do processo são mecanismos previstos tanto no Código de Processo
Civil, (artigos 165 a 174), a Lei da mediação nº 13.140, além da Resolução nº
125/2010 do CNJ, que instituiu a política nacional de tratamento adequado dos
conflitos de interesses. São de fato, muitas as decisões a serem tomadas nesses
conflitos existentes. Como consequência as técnicas serão essenciais para
negociações serem positivas nos conflitos. É inestimável o aumento das
demandas conflituosas ocorridas no judiciário, que foram gerados pela pandemia
da COVID-19 e seus impactos econômicos, diretos e indiretos. Com isso a
previsão de audiência de conciliação e/ou a sessão de mediação sejam realizadas
por meio de sistema de videoconferência.
É certo que a pandemia vem abalando as relações negociais e também não há
dúvidas de que contratos serão descumpridos ou considerados onerosos e/ou
renegociados, em razão das medidas governamentais que o momento requer.
Certamente, esses temas serão enfrentados pelo caminho habitual do Poder
Judiciário em colaboração na aplicação das mediações e ou conciliações.

Discorra suas perspectivas pessoais para novas
formas tecnológicas na resolução de conflitos
ALUNA: KÉSIA ÂNGELA DE SOUSA MACIEL

O novo momento que o mundo vive, requereu a introdução nos tribunais
brasileiros de outros meios de para mediar conflitos.
A utilização de novas tecnologias de informações e transmissão de dados,
mudou não apenas a realidade mundial, como também transformou
significativamente os sistemas jurídicos.
Verificou-se que os modelos tradicionais de resolução de conflitos não
propiciavam as soluções mais eficientes para os conflitos gerados pela sociedade.
O meio digital exigiu do sistema jurídico brasileiro, novas abordagens e a
utilização de novas ferramentas que substituíssem o antigo problema da
resolução de litígios. O uso dessa ferramenta proporciona efetividade e celeridade
das demandas presentes na sociedade.

PERSPECTIVAS PESSOAIS PARA NOVAS
FORMAS TECNOLÓGICAS NA RESOLUÇÃO DE
CONFLITOS
ALUNA: LARISSA LOU FAGUNDES CYSNE DE ALENCAR

Enquanto órgão estatal responsável pela manutenção da ordem e da paz social,
o Poder Judiciário tem se deparado com o acúmulo das demandas judiciais,
surgidas a partir da sociedade marcada pela alta litigiosidade, exigindo da Justiça
uma resposta rápida e eficaz, a fim de que os conflitos sejam efetivamente
resolvidos e as futuras demandas evitadas.
Nesse contexto, o Estado como aquele responsável por garantir a segurança
jurídica e da prestação jurisdicional no sistema judiciário brasileiro, ao longo do
tempo tem sofrido duras críticas decorrentes da falta de efetividade para resolver
os litígios de forma adequada e ágil, ocasionando em tribunais abarrotados de
processos, e esses permanecem em espera por longos períodos de tempos, o
que gera grande insatisfação da sociedade. Uma das razões busca-se que as
resoluções de conflitos sejam resolvidas por meios que proporcione uma maior
segurança, agilidade e satisfação nas pretensões pessoais.
Com a Emenda Constitucional nº 45/2004 ocorreu uma significante inovação no
Poder Judiciário, a criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), encarregado
pelo controle administrativo e pelo planejamento das políticas públicas para o
Sistema de Justiça. Como formulador de políticas, o CNJ precisa amparar suas
decisões em diagnósticos e análises resultantes de relatórios estatísticos e de
comunicação de informações remetidas pelos órgãos judiciários de todo o país.
O CNJ tem trabalhado na formulação de várias políticas públicas com intenção
de resolver os problemas detectados e aprimorar a prestação jurisdicional.
Destacando entre as ações implementados por esse órgão, o incentivo à adoção
dos Métodos Adequados de Solução de Conflitos (MASCs), tais como mediação e
conciliação; a virtualização do Poder Judiciário; a criação de metas orientadas
para redução do estoque de processos, dentre outras.
A partir da digitalização do processo, a intensificação do uso dos métodos de
resolução consensual de conflitos, em ambiente virtual, surge como alternativa
não somente ao processo judicial, mas como mecanismo de inclusão social e
instrumento de participação popular democrática na atual Sociedade Informação.
A resolução extrajudicial de litígios por meio da arbitragem, da conciliação ou da
mediação, porém não está limitada aos meios físicos de resolução de conflitos. O
crescimento e a popularização das tecnologias de comunicação e informação (TI)
oportunizaram novas ferramentas para a resolução dos conflitos oriundos das
relações jurídicas firmadas no ciberespaço. O movimento em direção aos meios
de Resolução Online de Litígios (ODR) constitui-se, assim, num caminho natural
para a resolução de conflitos que se originam das relações que os indivíduos

estabelecem na Internet e nas demais redes de transmissão de dados e
informação. Se tais conflitos se assemelham às controvérsias comuns às relações
jurídicas firmadas no mundo dito “físico”, o caráter desterritorializado e universal
do ciberespaço impede uma simples transposição de regras materiais e
procedimentais tradicionais para a resolução dos litígios virtuais.
Assim, os mecanismos de Online Dispute Resolution (ODR) afirmam que a
tecnologia possui a habilidade específica de regulamentar e estruturar alguns
aspectos dos procedimentos utilizados para a resolução de conflitos, passando
então a ser considerados parte integrante de um conjunto de ferramentas e
técnicas conciliativas, as quais encontram respaldo tanto na tecnologia quanto no
Direito.
O aproveitamento dos métodos ODR pode ser extremamente proveitoso, em
razão da informalidade, simplicidade, facilidade de acesso, aproximação das
partes geograficamente distantes, entre outros benefícios. O fato da informação
ser divulgada pela internet, e este ser um meio fácil, barato, rápido e eficaz para
se comunicar é considerado vantajoso. Um dos benefícios a serem considerados
em negociação automatizada é a transferência da responsabilidade para as
partes conflitantes em relação à respectiva resolução do conflito, uma vez que a
solução do conflito parte da voluntariedade das partes.
Ressalta-se, ainda, que para a realização das práticas ODR, os facilitadores
deverão estar familiarizados e treinados para o uso dos recursos tecnológicos no
processo de resolução do conflito, devendo se certificar se todos os envolvidos
naquela sessão possuem os conhecimentos básicos de informática.
Entretanto, considerando a litigiosidade como um fenômeno social que tem
crescido vertiginosamente, nas últimas décadas, acredita-se que mesmo com a
adoção das práticas online de resolução de conflitos não será possível resolver
todos os problemas do Poder Judiciário brasileiro. Torna-se essencial a
introdução dos mecanismos de resolução online de conflitos no sistema
convencional da justiça brasileira, para que essas práticas sejam desenvolvidas
no país.
Pontua-se que na ausência de normas específicas deverão predominar a ética, a
moral e a boa fé, quando da realização das práticas ODR. Nesse aspecto, o Brasil
procura suprir a falta de legislação específica a partir das legislações já existentes
no país, destacando-se a promulgação da Resolução nº 125/2010, do CNJ; do
Marco Civil da Internet; do Novo Código de Processo Civil; e da recente Lei da
Mediação. É, no entanto, notória a preocupação dos juristas contemporâneos com

o respeito aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, com a observância dos princípios inerentes aos métodos
alternativos de resolução de conflitos, tais como a livre manifestação de vontade
das partes, a confidencialidade, a informalidade e a oralidade.
Assim, a partir da análise do assunto abordado, contata-se que é extremamente
importante que haja uma virada cultural no sentido de substituir a cultura do litígio
pela cultura da paz, ao passo que as próprias partes dividam entre si a
responsabilidade pela resolução pacífica de suas próprias disputas.

A mediação de Conflitos no Âmbito da
Polícia Civil do Ceará
ALUNA: LÍGIA MONTEIRO DE OLIVEIRA

INTRODUÇÃO
A polícia civil, com fulcro no artigo 144 da CRFB de 1988, exerce função de
polícia judiciária, o que significa que ela desenvolve suas funções pautada na
apuração de infrações penais, dessa forma trabalha lado a lado com o poder
judiciário. Assim, os crimes são apurados, na maioria das vezes, nas delegacias
de polícia e posteriormente encaminhados à Justiça para a instauração do
processo. No entanto, esse trabalho na apuração e no combate ao crime
realizado pela polícia civil e pelo judiciário enfrenta inúmeros desafios, dentre
eles, a falta de estrutura e de efetivo para desempenharem suas atividades no
atendimento à comunidade.
Diante desse cenário, a mediação de conflitos pode ser vista como uma
alternativa para reduzir o número de procedimentos policiais e consequentemente
o número de processos na justiça, pois o objetivo da mediação é permitir que as
partes resolvam seus conflitos através do diálogo, com o auxílio da aplicação da
escuta ativa que consiste, segundo Lilia Maria de Morais Sales 1 (2016. p.5)
Na vontade e na capacidade de escutar e compreender a mensagem
inteira (verbal, simbólica, e não verbal). Conduzir o diálogo com
serenidade, possibilitando que as partes conversem e expressem todas
as suas intenções. A escuta ativa relaciona-se mais com a compreensão
do que com a audição.
Para a boa aplicação da escuta ativa, estimula-se a repetição e
reformulação das mensagens recebidas.

Então, como visto, o objetivo principal da mediação não é somente diminuir o
número de boletins de ocorrência ou de inquéritos lavrados diariamente nas
delegacias de polícia e consequentemente desafogar o judiciário. O objetivo maior
da mediação é possibilitar a paz social na comunidade, em outras palavras,
proporcionar aos membros da comunidade que convivam de forma pacífica, que
tenham a oportunidade de escutar e enxergar o problema sob a perspectiva do
outro, entendendo assim seus anseios.
Dessa maneira, faz-se necessário um olhar dos gestores da Segurança púbica
para a implantação da mediação no âmbito da polícia civil, tendo em vista que a
mediação já acontece de maneira informal em algumas delegacias como tentativa
de solucionar conflitos levados pela população local. A mediação também vem
sendo realizada de maneira mais efetiva em uma das delegacias do estado.
______________________________________________________________________

1 SALES, Lilia. Sistema de Justiça, Mediação de Conflitos e o Aprimoramento de suas Técnicas. Prim@ Facie,
[s.l.], v. 15, n. 28, p. 01-21, 20 fev. 2016. Instituto Perspectivas e Novos Desafios de Humanizacao do Direito
Civil-Constitucional. http://dx.doi.org/10.20501/pf340/2016.15-28/03

E é sobre essas experiências envolvendo mediação que estão mostrando êxito e
sobre como a mediação poderá transformar o trabalho da polícia civil que consiste
o objetivo desse trabalho.

UMA VISÃO GERAL SOBRE A MEDIAÇÃO
A mediação, segundo Vezzulla (2006), conforme citado por Germana Ferreira
Mota em seu artigo A experiência da polícia civil com a mediação de conflitos: um
estudo de caso da interação existente entre o 35º distrito policial e o núcleo de
justiça comunitária da grande Messejana (2010, p.34) 2 , é uma prática milenar e
seu surgimento deu-se no hemisfério oriental. Estudos acerca do assunto
apontam inclusive a utilização da mediação por Confúcio, antes mesmo de Cristo,
e também pelos judeus que a consideravam uma filosofia de vida. Sua
sistematização, entretanto, só aconteceu de fato no hemisfério ocidental a partir
da década de 1970 na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, como
informa Braga Neto (2008 apud Mota, 2010, p. 33). Na América Latina por sua
vez, a técnica foi implantada primeiramente na Argentina, que a institucionalizou
no ano de 1993, no âmbito do poder judiciário, como informa Sales (2004ª apud
Mota, 2010, p.36). No Brasil, a técnica ganha forma legislativa com o projeto de lei
número 4.827 de 1998 que apresentava “uma regulamentação concisa,
estabelecendo a definição de mediação e elencando algumas disposições a
respeito”, conforme Humberto Dalla Bernardino de Pinho (2011)3.
Da década de 90 aos dias atuais, diversos autores passaram a estudar o
conceito de mediação e também outros meios autocompositivos de resolução de
conflitos como forma de democratizar o acesso à justiça. O grande passo, porém,
foi a previsão da técnica da mediação no Código de processo civil de 2015.
Segundo Fernanda Tartuce4 , o vocábulo mediação aparece vinte e duas vezes no
ordenamento citado. Isso, segundo ela, demonstra uma considerável mudança de
visão, uma vez que os códigos passados não faziam nenhuma menção à técnica.
Dessa forma, tendo em vista o espaço que a técnica da mediação vem
alcançando no país, principalmente com a entrada em vigor do novo Código de
processo civil, faz-se necessário entender como ela vem sendo definida pelos
estudiosos da técnica.
5

A mediação é, segundo Sales (2016, p.3) , “um procedimento consensual de
solução de conflitos por meio do qual a terceira pessoa imparcial – escolhida e
aceita pelas partes – age no sentido de encorajar e facilitar a resolução de uma
divergência”. As partes que participam desse processo autocompositivo são
responsáveis por chegarem em um consenso em relação ao conflito gerado por

______________________________________________________________________
2 O trabalho da autora foi apresentado ao Curso de Graduação em Serviço Social do Centro de Estudos Sociais Aplicados da Universidade Estadual do Ceará, como requisito
parcial para a obtenção do grau de graduada em Serviço Social.

3 https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-civil/a-mediacao-no-direito-brasileiro-evolucao-atualidades-e-possibilidades-no-projeto-donovo-codigo-de-processo-civil/
4 http://www.fernandatartuce.com.br/wp-content/uploads/2016/02/Media%C3%A7%C3%A3o-no-novo-CPC- Tartuce.pdf
5 SALES, Lilia. Sistema de Justiça, Mediação de Conflitos e o Aprimoramento de suas Técnicas. Prim@ Facie, [s.l.], v. 15, n. 28, p. 01-21, 20 fev.
2016. Instituto Perspectivas e Novos Desafios de Humanizacao do Direito Civil-Constitucional. http://dx.doi.org/10.20501/pf340/2016.15-28/03

elas. O mediador exerce apenas o papel de facilitar o diálogo entre as partes, sem
sugerir acordos ou soluções.
Sobre esse meio de solução de controvérsia, assim denominada na Lei
13.140/2015, conhecida como lei da mediação, vale destacar o conceito de
mediação previsto no parágrafo único do artigo 1º que diz que “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”
Pelo exposto acima, considerando o conceito de mediação, tal conceito vem a
calhar com uma das atribuições básicas trazidas pelo Estatuto da Polícia civil do
Ceará que é a integração com a comunidade6 . Desse modo, ao usar a mediação
na resolução dos conflitos, a polícia civil desempenha também seu papel de
agente na pacificação social, uma vez que conflitos comuns na comunidade como
desentendimentos entre vizinhos, crimes de difamação, injúria e calúnia entre
pessoas da mesma família ou pertencentes a um mesmo grupo que, pelos
métodos comuns não seriam vantajosos para as partes, pois esses mesmos
conflitos poderiam vir a se repetirem no futuro, poderiam ser solucionados com a
mediação. Isso porque a mediação, nas palavras de Tartuce 7 , “evita a lógica
contenciosa de vencedores e vencidos e visa propiciar um ambiente favorável à
geração de soluções criativas e resultados satisfatórios”.

A PRÁTICA DA MEDIAÇÃO NA POLÍCIA
CIVIL DO CEARÁ
Como citado alhures, o objetivo desse trabalho é mostrar como a mediação pode
transformar o trabalho da polícia civil do Ceará. Em 2010 foi feito um
acompanhamento pela já citada estudante Germana Ferreira Mota da interação
entre o 35º distrito policial, localizado na região do Curió, em Fortaleza, e o
Núcleo de justiça Comunitária da grande Messejana. Nesse trabalho, a
pesquisadora relata a vivência dos policiais dessa delegacia com a mediação.
Sobre o uso da técnica, pelos relatos dos policiais entrevistados, conclui-se que
eles não conhecem a técnica da mediação, apenas uma das entrevistadas afirma
que teve poucas horas de aula sobre o assunto. Assim, segundo a pesquisadora,
os entrevistados demonstraram que não possuíam conhecimento teórico em
relação à da mediação, apenas conhecimentos do senso comum, que, segundo a
pesquisadora, não podem ser desconsiderados.
______________________________________________________________________

6 https://www.policiacivil.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/26/2018/09/Estatuto-PCCE.pdf
7 http://www.fernandatartuce.com.br/wp-content/uploads/2016/02/Media%C3%A7%C3%A3o-no-novo-CPCTartuce.pdf

A pesquisa realizada em 2010, mostrou que, apesar da mediação não ser
realizada nas dependências da delegacia, mas no núcleo de justiça comunitária
da Grande Messejana e também a despeito do fato de os policiais entrevistados
não terem conhecimentos mais precisos sobre a mediação, a parceria da polícia
civil com núcleo de mediação foi bem frutífera.
A parceria consistia no encaminhamento, pelos policiais, dos conflitos que
chegavam à delegacia para o Núcleo de Justiça comunitária. Pela a análise dos
números, conclui-se que muitos dos conflitos encaminhado para o núcleo de
justiça foram arquivados. Para exemplificar: “no ano de 2009, no mês de
setembro, foram arquivados 15 (quinze) procedimentos, 5 (cinco) advindos das
delegacias; no mês seguinte, foram arquivados 55 (cinquenta e cinco)
procedimentos, sendo 21 (vinte e um) advindos das delegacias” 8. Dessa pequena
amostra, compreende-se que a prática da mediação comunitária foi positiva tanto
para a polícia civil, quanto para o núcleo de justiça comunitária, pois conseguiram
evitar que novos processos fossem iniciados, sem discutir aqui os benefícios para
as partes envolvidas.
Avançando um pouco no tempo para o ano de 2019, outro exemplo da técnica de
mediação realizada dentro da instituição e pioneira na polícia civil é a iniciativa do
2º distrito policial com a criação do núcleo consensual de mediação de conflitos
intitulado Calma, vamos conversar! De acordo com os números divulgados pelo
site oficial do governo 9 , desde 1º de outubro de 2019, 94% dos acordos forma
realizados com êxito. De acordo com o site ceará.gov.br 10, o núcleo de mediação
“busca solucionar, por meio de um acordo entre as partes, os delitos de menor
potencial ofensivo que abrangem principalmente os crimes contra a honra,
ameaça, calúnia, difamação e a perturbação ao sossego alheio”
O núcleo em apreço é um ótimo exemplo de como a mediação pode agregar no
trabalho da polícia civil que, desempenhando uma espécie de polícia comunitária,
poderá contribuir para a cultura da paz ao promover o diálogo entre as partes que
buscam atendimento no órgão, atua de forma preventiva ao evitar que o conflito
evolua e chegue ao Judiciário, oferece um atendimento gratuito à comunidade
contribuindo para o acesso à comunidade à informações de qualidade.
Como visto, a polícia civil ao proporcionar a mediação desempenha um papel
importante na comunidade em que está inserida, já que o órgão desempenha ao
seu modo uma mediação comunitária que, de acordo com o portal do ministério
______________________________________________________________________
8 Números que compõem o levantamento feito pela estudante GERMANA FERREIRA MOTA, em seu artigo A experiência da polícia civil com a mediação de conflitos:
um estudo de caso da interação existente entre o 35º distrito policial e o núcleo de justiça comunitária da grande Messejana.
9 https://www.ceara.gov.br/2020/10/08/nucleo-de-mediacao-de-conflito-da-policia-civil-completa-um-anocom-94-de-exito-em-acordos/
10 https://www.ceara.gov.br/2020/10/08/nucleo-de-mediacao-de-conflito-da-policia-civil-completa-um-anocom-94-de-exito-em-acordos/

Público do Ceará, consiste em

11

uma técnica de administração de conflitos de caráter informal, não
adversarial, no qual um terceiro, chamado mediador, que não tem poder
sobre as partes (não decide, nem sugere), facilita a comunicação entre
estas e ajuda a criar opções, para chegar a um acordo consensual e
mutuamente satisfatório. A mediação comunitária promove uma maior
responsabilidade e participação da comunidade na solução dos seus
conflitos, abrindo novos caminhos para uma positiva transformação
sócio-cultural.

Pelos exemplos vistos, investir em iniciativas como as acima exploradas é
oferecer às pessoas pertencentes à comunidade um espaço democrático onde
elas possam sentirem-se acolhidas e prestigiadas pois serão ouvidas e
valorizadas em suas demandas. Tal atenção dada pela polícia civil aos conflitos
que ainda não configuram crimes ou aos crimes considerados de menor potencial
ofensivo vai ao encontro do novo olhar da segurança pública para a violência, em
que o fator preventivo ganha uma maior importância.
12

Segundo Marcos Rolim , em um período considerado relativamente curto, a
maior parte das polícias da Europa e também norte americanas repensaram o
modelo de suas polícias em relação aos serviços prestados à comunidade, esse
novo olhar foi influenciado sobretudo pelo fracasso do modelo reativo de
policiamento. Assim foram introduzidas inovações na área de segurança, entre
essas ações, consta a implantação da polícia comunitária.
É preciso também que os gestores da segurança pública e os policiais acreditem
na instituição e na capacidade dela de a longo prazo transformar a história da
comunidade, promover a inclusão social, reduzir os números de violência local e
empoderar os membros da comunidade tornando-os protagonistas de suas
histórias.

______________________________________________________________________
11 http://www.mpce.mp.br/institucional/nucleos-de-apoio/programa-dos-nucleos-de-mediacao/nucleos-de-mediacao/
12 http://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/article/view/34
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DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO SOCIAL E AS
SOLUÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA
POR MEIO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS
ALUNA: NATÁSSIA CAMILA SOUSA ALBUQUERQUE

O Serviço Social se desenvolveu no Brasil nas décadas de 1930 e 1940, diante
disso foi concebido desde então as condições sócio- históricas para que a
profissão iniciasse seu processo histórico.
Segundo a autora Iamamoto (2011), a origem do Serviço Social, enquanto
profissão está relacionada às mobilizações das classes operárias no começo do
século XX, as questões sociais que naquela época era muito dominante devido
aos problemas sociais da sociedade e a cobrança de posicionamento do Estado e
da Igreja. O nascimento do Serviço Social está ligado às ações da Igreja Católica
e as transformações econômicas e políticas, a profissão surgiu com o objetivo de
dar resposta às questões sociais e aos movimentos sociais daquela época.
Devido estas ações da igreja, os grupos e associações criaram cursos e estudos
sobre o Centro de Estudos e Ação Social-CEAS. O CEAS foi o criador da
profissão do Serviço Social ter surgido no Brasil, ele apoiava as feministas, as
Assistentes Sociais criando-se a primeira escola católica de Serviço Social. Com
isso suas ações ganharam importância, e em 1936 a Escola de Serviço Social de
São Paulo foi implantada no Brasil.
Portanto, o Serviço Social em sua “fase inicial”, é pautado num posicionamento
moralizador em face das expressões da “questão social”, “captando o homem de
maneira abstrata e genérica, configurou-se como uma das estratégias concretas
de disciplinamento e controle da força de trabalho, no processo de expansão do
capitalismo monopolista” (FORTI, 2013, p. 99).
Em meados dos anos 60, aconteceu na América Latina o movimento de
Reconceituação este que argumentava o papel do Assistente Social no
subdesenvolvimento dos país, visando a modernização do conservadorismo, pois
naquela época existia o papel do profissional Assistente Social, como meio de
caridade, filantropia, existiam muito naquela época as “damas de caridade”, que
ajudavam as pessoas mais necessitadas com cestas básicas, troca de favores. E
não orientando por meio de direitos que no caso as pessoas vulneráveis têm.
Mas devido a várias mudanças do tempo do regime militar, onde vários direitos
foram violados e a repressão começou forte, o Assistente Social teve muitas
demandas.
Diante deste fato, o Serviço Social passou por um processo de renovação,
modernização, onde as pessoas passaram a buscar pelos seus direitos, buscando
orientação ao profissional Assistente Social afim de que suas questões sociais
sejam resolvidas.

A partir da década de 80, houve a renovação como foi mencionado acima, o
avanço do código de ética da profissão, o profissional passa a ter mais visão,
amadurecimento e ética. Configurada assim como uma nova trajetória, a
construção do Projeto Ético Político, este que não podemos jamais esquecer.7
Nos dias atuais, dias estes difíceis e marcantes, as profissões tendem a se
encaixar e se reformular na visão e nos atendimentos ao público por meio do
distanciamento. Devido à crise econômica, social da qual enfrentamos, sob a
pandemia do COVID-19, coronavírus.
O profissional deve mudar a forma do qual trabalha pela forma presencial e se
encaixar nos parâmetros on-line, de forma inovadora, empreendedora e
tecnológica. Traçar novos rumos no acesso da garantia de direitos, onde possam
também garantir que todos tenham a oportunidade de serem seres de direitos
tendo acesso à informação, orientação e o acolhimento por meio da tecnologia.
Dessa forma devemos ser inovadores e criativos, tentando nos alinharmos ao
novo. Temos muito que aprender nas trocas, nas práticas, e na evolução do
cotidiano.
A pandemia do Novo Coronavirus terá consideráveis impactos sobre a
sociedade, principalmente para a classe mais vulnerável, está que não tem meios
de conhecimentos e informações. Mas os profissionais tem o dever de orientar a
população, o público referente ao seu trabalho, de como procurar pelos
atendimentos enquanto ao tempo pandêmico.
Perante os fatos, os meios de comunicação, como aparelhos: celulares, tablets,
notebook, computadores, são fontes importantes para a acessibilidade e o
resultado nos atendimentos e demandas. Eles irão auxiliar a ponte entre a
população e os profissionais. A inovação tecnológica estará presente nos
acontecimentos do dia a dia, nas perguntas e respostas. As vídeos-chamadas,
vídeo-conferências, instrumento de fácil acesso estará presente por muito tempo,
algumas profissões adotarão deste mecanismo.
Com isso precisamos nos reinventar, descobrir maneiras e estratégias de
trabalho, em longo prazo. Deixar nítido que a forma de atendimento on-line é uma
forma de exercer o marketing ao ambiente externo, de impulsionar e aumentar
números e estatísticas, e um grande aumento na produtividade.
Os profissionais, Assistentes Sociais devem ter o domínio e aprendizado dessas
tecnologias, os novos hábitos se fazem presente devido o distanciamento social,

o trabalho remoto, flexibilização da jornada de trabalho, por incentivo das mídias
sociais. Explanar para as pessoas que tem dificuldade de acesso um meio mais
fácil e eficaz. Maneiras das quais todos possam estar inclusos e aceitar o caminho
do conhecimento e da aceitação.
A sociedade se adapta de forma lenta, mais atenta a inovação, ciência e
tecnologia, ganhando mais importância neste cenário de ascensão ao “novo modo
de viver”. Os países devem fazer investimentos constantes na geração do
conhecimento científico, para a população se desenvolver junto com o novo.
Uma ferramenta que precisa estar em evidência é a utilização do marketing e a
Tecnologia de informação-TI, pois um está ligado ou outro. Para termos uma
estratégia de marketing onde possa ser divulgado o trabalho remoto, precisamos
de dados e ferramentas do TI. Investir no digital, nas mídias sociais, nos
aplicativos de comunicação é essencial, obrigatório e urgente. Nesse caso, ele
visa à participação ativa, a igualdade da proximidade do cidadão e o técnico,
especialista trabalhador.
No momento que passamos, as profissões tendem a se encaixar ao marketing,
tecnologia, inovação e ao TI. Pois o mundo pede mais desenvolvimento e avanço.
Conclui-se que o Serviço Social Brasileiro, passou por muitas modificações nos
últimos tempos, o profissional Assistente Social se amadureceu diante do
movimento de reconceituação, do processo de renovação, do código de ética da
profissão e outros diversos acontecimentos marcaram história. Devido isso
aconteceu um novo momento onde o trabalhor Assistente Social, foi se
reformulando e mudando a visão capitalista para uma visão humanista buscando
uma referência de direitos.
Resgatar a história, as problemáticas enfrentadas, e também as conquistas, foi
fundamental para a categoria de Assistentes Sociais crescer e superar as
questões sociais. É fundamental para que possamos continuar lutando,
atualizando e fortalecendo os laços diante de situações complexas e indesejáveis,
como estamos passando.
Finalizo com a certeza que evoluímos em conjunto com os cidadãos, aqueles
mais vulneráveis socialmente, os pobres e extremamente pobres realizando a
efetivação dos mesmos em inclusão nas políticas públicas voltadas para a
educação, saúde, geração de emprego e renda, habitação e demais políticas.

REFERÊNCIA
BARROCO, M. L. S. Ética e Serviço Social - Fundamentos Ontológicos. São
Paulo,
Cortez, 2001.
________. Ética: fundamentos sócio-históricos. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2010
(Biblioteca básica de serviço social; v. 4)
CARDOSO, P. F. G. Ética e projetos profissionais: os diferentes caminhos do
serviço
social no Brasil. São Paulo: Papel Social, 2013.
CASTRO, M. M. História do Serviço Social na América Latina. 12 ed. São Paulo:
Cortez, 2011.
________. Assistentes Sociais no Brasil: elementos para o estudo do perfil
profissional
/ Organizado pelo CFESS; Colaboradores Rosa Prédes ... [et al.] Brasília: CFESS,
2005.
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL (CRESS 7ª Região) Assistente
Social: ética e direitos: Coletânea de Leis e Resoluções. 5 ed. Rio de Janeiro,
2008 (v.
I e II).
________. Projeto ético político e exercício profissional em serviço social: os
princípios
do código de à atuação crítica de assistentes sociais. Rio de Janeiro: CRESS,
2013.
FORTI, V. Ética, crime e loucura: reflexões sobre a dimensão ética no trabalho
profissional. 3 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.
IAMAMOTO, M. V. Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital financeiro,
trabalho e questão social. 7 ed. São Paulo: Cortez, 2012.
________. O serviço social na contemporaneidade: trabalho e formação
profissional.
23. ed. São Paulo: Cortez, 2012b.
________. Renovação e conservadorismo no serviço social. 11. ed. São Paulo:
Cortez, 2011. 14
________. Serviço Social na cena contemporânea. In. Serviço social: direitos
sociais e
competências profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009.
________. e CARVALHO R. de. Relações sociais e serviço social no Brasil:
esboço de
uma interpretação histórico-metodológica. 25. ed. São Paulo, Cortez, 2008.

MARTINELLI, M. L. Serviço social: identidade e alienação. 15 ed. São Paulo:
Cortez,
2010.
NETTO, J. P. Ditadura e serviço social: uma análise do serviço social no Brasil
pós-64.
15 ed. São Paulo: Cortez, 2010.
________. A construção do projeto ético-político contemporâneo. In: Capacitação
em
Serviço Social e Política Social. Módulo 1. Brasília: CEAD/ABEPSS/CFESS, 1999.
ORTIZ, F. G. O Serviço Social no Brasil: os fundamentos de sua imagem e da
autoimagem de seus agentes. Rio de Janeiro: E-papers, 2010.
Disponível em:
www.ceas.ce.gov.br
Dia 09/09/2020 às 08:00

Perspectivas pessoais para novas formas
tecnológicas na Resolução de conflitos
ALUNO: PAVLA MARTINS DE MARTINS

Inicio minha reflexão falando um pouco do meu lugar de fala. Atuo no Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará, exercendo a função de psicóloga, desde 2007.
Trabalhei por oito anos no Núcleo de Apoio Psicossocial, atuando como perita de
processos oriundos das Varas de Família da Comarca de Fortaleza-Ce. Nesse
período, convivi com a problemática dos conflitos familistas judicializados e pude
participar de treinamentos sobre métodos adequados de solução de conflitos. Há
alguns anos tenho conhecimento sobre novas formas tecnológicas na Resolução
de conflitos, todavia não me interessava até o início da Pandemia do Covid 19 e
tinha certa resistência.
Em 2020, pela necessidade imposta, comecei a estudar sobre TIC’s e visualizar
possibilidades de buscarmos o acesso à justiça, apesar das limitações impostas
pelo isolamento social. Hoje, vejo a potencialidade dos métodos de Online Dispute
Resolution (ODR) (JUNIOR, 2017).
Na minha experiência profissional, percebo que há diversas dificuldades e
desafios a serem vencidos no âmbito, notadamente, da tutela jurisdicional, quanto
à solução de conflitos, que tem levado a sociedade brasileira à tentativa de
solucioná-los, mediante apresentação de meios alternativos de pacificação, pois
esses possibilitam a celeridade processual e a menor onerosidade, a solução de
litígios de forma mais rápida e permite maior acesso à justiça; além de facilitar a
ressignificação da relação conflituosa entre os sujeitos e o resgate da autonomia
destes na resolução de seus conflitos. Os métodos de ODR ampliam essas
possibilidades, pois permite o acesso, sem muita onerosidade para os
interessados, uma vez que atualmente há um amplo acesso à internet (JUNIOR,
2017).
Percebo que com a aplicação desses métodos, o Poder Judiciário deixa de ser o
terceiro interventor que resolve os litígios e torna-se um auxiliar que media os
conflitos, permitindo que os sujeitos não percam autonomia e encontrem
soluções, a partir de suas próprias experiências.
Nessa perspectiva, esclarece Calmon (2007, p. 11) que:
quando se diz que os meios alternativos permitirão a sociedade sair do
túnel da crise judiciária, é preciso ter em mente as inúmeras vantagens
de um sistema de mecanismos para a obtenção da autocomposição, que
são de natureza diversificada, atingindo não só os envolvidos nos
conflitos, que passam a contar com várias alternativas para a solução,
como, igualmente, os que matem com suas causas o poder judiciário,
mas, igualmente, todo o universo social, pois a pacificação de um só
conflito não é um fenômeno isolado, mas carrega consigo força e energia
capaz de proporcionar sua universalização

Diante desses aspectos referentes aos métodos adequados de solução de
conflitos, especificamente realizados de forma virtual, verifico, enquanto
psicóloga, que o conflito é visto de forma ampla, sendo considerado como algo
inerente às relações interpessoais, que possibilita uma reorganização dos sujeitos
e crescimento pessoal e social. Quanto a esse aspecto, Sales (2010, p. 2)
considera que:
a premissa de que o conflito é algo importante para formação do
indivíduo e da sociedade faz com que as posturas antagônicas deixem
de ser interpretadas como algo eminentemente mau para se tornar algo
comum na vida de qualquer ser humano que vive em sociedade. É fruto
da convivência, e sempre ocorrerá sob diferentes aspectos. Quando se
percebe que um impasse pode ser um momento de reflexão e daí de
transformação, torna-se algo positivo.

Nesse sentido, considero que os métodos de ODR permitem, além da
ressignificação das relações e da consequente solução dos conflitos reais, a
inclusão e a paz social, a prevenção da má administração de conflitos, o resgate
da autonomia do cidadão e uma ampliação do acesso à justiça.
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PERSPECTIVAS PESSOAIS PARA NOVAS
FORMAS TECNOLÓGICAS NA RESOLUÇÃO
DE CONFLITOS
ALUNA: RAÍSA LOU FAGUNDES PONTES

No que tange a resolução de conflitos, de acordo com as novas tecnologias que
vem surgindo durante os últimos anos, posso afirmar que essas trouxeram e
ainda trazem inúmeros benefícios a sociedade, como, por exemplo, celeridade,
pacificação, empoderamento das partes envolvidas no conflito, informalidade,
enxugamento dos processos judiciais, entre outros.
Na nova realidade vivenciada, com a pandemia da covid-19, as tecnologias foram
grandes aliadas e continuam a ser para facilitar os trâmites administrativos e
judiciais de resolução de conflitos.
No PROCON utilizam-se das plataformas digitais e endereços eletrônicos para a
continuidade dos trabalhos, assim como o PODER JUDICIÁRIO passou a utilizar
de plataformas para realização de audiências, facilitando o acesso das partes, dos
advogados, juízes e demais participantes do processo.
É importante que as tecnologias sejam perpetuadas, a fim de colaborar com a
celeridade de atos que não necessitam de tanta burocracia, isso porque um
conflito, a depender do seu tema, pode ser resolvido através de um acordo, de
uma sessão conciliatória ou até mesmo de breve diálogo.
Acredito nas novas formas de tecnologias para resolução de conflitos e confio
nos seus benefícios para todos nós.

Perspectivas pessoais para novas formas de
tecnologias na Resolução de Conflitos
ALUNO: THIAGO SOUZA CALISTO

A difusão e a popularização do acesso à internet, a partir da década de 90,
significou uma verdadeira revolução nas relações e nas comunicações humanas.
Mais recentemente, se percebe que a melhora da qualidade do acesso, o
aumento da capacidade e da velocidade de transmissão dos dados possibilitou a
introdução de novas tecnologias. As videoconferências, a virtualização dos
processos judiciários e administrativos tornou-se uma realidade. A modalidade de
trabalho remoto, antes distante da maioria dos brasileiros, em um contexto de
pandemia mundial, rapidamente se tornou o principal recurso para a resolução
dos vários problemas de pessoas físicas e jurídicas.
As novas formas de tecnologia potencializaram as iniciativas de resolução de
conflitos, tendência no Brasil nos últimos anos, diante das dificuldades do Sistema
Judiciário em conseguir atender a alta demanda de litígios. As vantagens são
obviamente inegáveis, a diminuição dos gastos com processos, muito caros no
país, a possibilidade de maior eficiência para advogados, empresas e servidores
públicos, o surgimento de empresas que atuam em plataformas para facilitar a
comunicação entre os advogados das partes, tanto na fase pré-contenciosa
quanto na contenciosa em si, oportunizando que as negociações ocorram em
ambiente virtual e possam gerar o estabelecimento de acordos. Tais tecnologias
acabam também por solucionar a problemática geográfica do Brasil, país de
proporções continentais, uma vez que permite a negociação entre as partes que
estejam em diferentes cidades. Enumerado os benefícios das novas formas de
tecnologias na Resolução de Conflitos, surge alguns desafios que podem não ser
plenamente contemplados por elas.
lgumas formas de Resolução de Conflitos demandam essencialmente da
presença das partes envolvidas para que o conflito seja trabalhado e
ressignificado, sobretudo em conflitos entre pessoas com relações continuadas.
Casos como os atendidos por Núcleos de Mediação Extrajudicial/Comunitária,
têm a peculiaridade de trabalhar relações entre pessoas que convivem
diretamente, sejam familiares ou vizinhos. Tratam-se de conflitos permeados de
subjetividades, mais profundos e que demandam, essencialmente, da presença
das partes e de mediadores treinados e aptos a perceber a linguagem não verbal
dos envolvidos. Gestos, olhares, sinais que sirvam para auxiliá-los a ressignificar
suas relações, potencializando o surgimento de soluções que contemplem ambas
as partes. Não que tais casos não possam ser trabalhados a luz das novas
tecnologias, mas há uma perda de nuances e percepções ao se trabalhar diante
de telas, câmeras e microfones.
Assim, diante de potencialidades e problemáticas do uso das novas tecnologias
para resolução de conflitos, o saldo positivo é incontestável, de modo a não ser

mais viável, em termos de eficiência mesmo, trabalhar sem o suporte de tais
tecnologias. Ressalvando-se que não será em todos os casos que a sua utilização
trará apenas vantagens.

DESAFIO DAS NOVAS TECNOLOGIAS
APLICADAS NO ÂMBITO JURÍDICO,
RETROCESSO OU AVANÇO?
ALUNA: VALDIANA REBOUÇAS DE ALMEIDA

É notório que o impacto das novas tecnologias dentro do âmbito judiciário
brasileiro acontece desde o início do século XXI, em razão da digitalização dos
processos físicos e o surgimento de novos sistemas de processos judiciais
eletrônicos, há exemplo PJE, E-SAJ, CRETA, tendo como finalidade precípua a
celeridade dos atos e decisões judiciais, que de forma linear está sendo
implantado. No entanto, mas precisamente em março de 2020, com a pandemia
mundial COVID-19, essa implementação digital teve que ser acelerada em seu
nível máximo, pois com o isolamento social, a única forma de continuar com a
prestação jurisdicional, para atendimento das partes e realização de audiências,
só foi possível através de aplicativos de videoconferência como Google Meet,
Zoom, Pje Mídia e Webex Meet, fazendo com que os jurisdicionados e seus
patronos adquirissem habilidades, por vezes ainda não explorada.
Partindo desse cenário, ficaram algumas indagações: - A integração das novas
tecnologias realmente melhoram a prestação jurisdicional? Quando a parte
legitimada buscam o atendimento virtual? Como proceder quando os interessados
não possuem tecnologias adequadas para acessar os aplicativos e necessitam de
assistência jurídica? A ausência em audiência remota, em razão da
impossibilidade de acesso implica em revelia ou contumácia?
Para tentar dirimir diversas dúvidas quanto a inovação tecnológica, o CNJ, no dia
26 de novembro de 2020, realizou o XIII Encontro Nacional do Poder Judiciário,
presidida pelo Ministro Humberto Martins, onde disse que: “apesar das críticas –
algumas justas, outras injustas -, o Judiciário segue sendo o principal caminho
que a população procura para construir uma nação melhor”. Em seguida disse: “
temos que dar as mãos, temos que motivar, temos que estar perto do juízo de
primeiro grau”. No mesmo encontro, destacou os desafios das novas tecnologias,
ressaltou: “A utilização de novas tecnologias dá transparência ao processo
judicial, que leva a um melhor acesso à Justiça para o cidadão”. “A
informatização é capaz de gerar transparência ao processo decisório e ao
Judiciário de um modo geral.”
Nesse mesmo víeis de inovação, a Corregedoria Nacional de justiça, no 4º Fórum
Nacional das Corregedorias (Fonacor), destou o PJeCor como fundamental para a
melhoria, eficiência, transparência e economia processual, ressaltando que
através dessa ferramenta, os processos digitais podem ser acompanhados no
país inteiro, tendo como resultado a diminuição do acervo processual pelo
cumprimento das metas.

No tocante a tempo de pandemia COVID-19, percebe-se um grande número de
demandas judiciais e a realização de audiências remotas têm apresentado
excelentes resultados, sendo conforme notícia em meio oficial (CNJ), um recurso
essencial à continuidade da prestação jurisdicional à sociedade, ao mesmo tempo
garantindo segurança e saúde de magistrados, servidores e população. Nas
palavras de Henrique Ávila:
“A continuidade das audiências de conciliação de forma virtual durante a
pandemia permitiu manter a tramitação dos processos judiciais em
andamento, além de evitar muitas vezes a própria judicialização dos
conflitos e, por consequência, a sobrecarga do Judiciário. A pessoa
interessada deve solicitar o serviço para o Centro Judiciário de Solução
de Conflitos e Cidadania (Cejusc) local, geralmente via e-mail. Os
contatos e endereços dos Cejuscs podem ser facilmente encontrados
nos sites dos tribunais. “O procedimento pode ser solicitado a qualquer
momento. Nessa solicitação a parte pode informar ou aderir à opção
remota”. Notícias CNJ / Agência CNJ de Notícias (2020).

O CNJ informa ainda o apoio dado aos tribunais, tanto na disponibilização da
plataforma Cisco Webex para a realização das videoconferências, como em
capacitação de mediadores e conciliadores, dando um forte indício de que essa
não é uma medida transitória e sim definitiva, mesmo após o retorno das
audiências presenciais, como forma integrada ao método tradicional. Em relato, o
magistrado do TJSC, destaca a aplicabilidade de grupo no aplicativo “WhatsApp”,
antes e durante as audiências, oportunizando um diálogo na busca de uma
solução pactuada. Ao final, destaca a realização de uma audiência virtual, onde
parte encontrava-se em país estrangeiro.
O exemplo citado pelo Magistrado deixa claro o avanço e amplitude que as
inovações digitais trazem ao âmbito judiciário, possibilitado pela realização do ato
independente onde as partes estejam geograficamente. Em contraponto, há de
ser considerado também, o número de jurisdicionados que não possuem recursos
tecnológicos para participar das audiências, bem como pela inabilidade e
impossibilidade no manuseio de aplicativos de videoconferência, quer seja pela
imperícia ou por problemas particularizados, como a ausência de acessibilidade
digital, contudo, para essas pessoas será oportunizado o método presencial,
através de análise do caso concreto pelo magistrado.
Ampliado a temática não só no tocante as audiências em meio a pandemia, a
acessibilidade digital e inteligência artificial são estudados antes mesmo da
situação atípica do COVID-19, em balanço mundial realizado em 2019 durante o
webinar Análise e tendências para o mercado digital 2020, destacando o avanço
no universo de games e o aplicativo da poderosa Microsoft “Seeing Al” que
possibilita um deficiente visual reconhecer todo o cenário e interagir com

as funções do jogos, com total autonomia. Como evolução da AI exemplifica o
AVA, aplicativo que converte a voz depois de captada do usuário para auxílio aos
deficientes auditivos e o protótipo Wheelie 7, que permite o controle das cadeiras
de rodas, tendo como base as expressões faciais do usuário com dificuldade de
deslocamento.
Ocorre que esse movimento WEB para todos, não ocorre no Judiciário, mesmo
diante de avanços significativo de utilização de aplicativos de videoconferência,
existe uma enorme deficiência na inclusão digital, levando a uma disparidade de
“armas” entre os envolvidos no litígio, ferindo o princípio da Isonomia e o devido
processo legal. Isso porque quem tem habilidade tecnológica ou não tem qualquer
dificuldade física, consegue acompanhar mais de perto o andamento processual e
por conseguinte uma melhor resolução da demanda.
Nota-se que ainda há muito a fazer quando se trata de avanços tecnológicos no
âmbito judicial, haja vista a possibilidade de inserção de diversos recursos já
atualmente utilizados em outras áreas e que ainda não foram implantadas no
judiciário, não só para obter maior celeridade processual e desafogamento do
judiciário, mas principalmente na busca de uma acessibilidade com a finalidade de
uma maior isonomia e paridade de armas entre os litigantes.
Desse modo, qualquer pessoa independente das suas deficiências, poderá,
através de uma plataforma adaptada, interagir nas audiências virtuais ou
acompanhar todo o movimento processual, quer seja como parte, patrono ou
servidor.
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