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INTRODUÇÃO:
A presente pesquisa acompanhou o projeto que foi criado no inicio de 2011, projeto ¿Justiça Comunitária¿ e com a
proposta de agilizar, descentralizar e democratizar os inúmeros casos que se afunilam na instância judicial; desenvolveu-se
em Passo Fundo, nos bairros Zachia e Valinhos o programa de Mediação de conflitos. Em parceria com as escolas
Municipais em atividades nesses locais, com uma Organização Não Governamental Leão XXIII e as associações
comunitárias dos bairros e mediadores do projeto justiça comunitária, instituição Imed,esse trabalho estendeu-se de abril a
maio de 2011.
Nesse processo de execução do projeto houve o envolvimento de profissionais do Ministério Público, da área jurídica com a
colaboração de outras áreas de atuação afins, que interagem na formação e compreensão do ser humano como um todo
na sua dimensão social, humana e psicológica, buscando sempre realizar um trabalho interdisciplinar.



METODOLOGIA:
A presente pesquisa vem sendo realizada nos dois bairros Zácchia e Valinhos no Projeto Justiça Comunitária, desde a
implantação do referido projeto entre março de 2011 e junho de 2012, em Passo Fundo-Rs, também com levantamento
bibliográfico acerca dos temas: Estado, sociedade civil, acesso à justiça, mediação e mediação comunitária. Esse presente
estudo busca analisar os resultados obtidos nas sessões de mediação realizadas pelos mediadores nos Núcleos de Justiça
Comunitárias nos bairros Zácchia e Valinhos em Passo Fundo/RS, instituídos no ano de 2011, por meio de uma parceria
entre a Prefeitura Municipal de Passo Fundo e a Escola de Direito do Complexo de Ensino Superior Meridional (IMED) e
vinculados ao PRONASCI (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania)em que o projeto foi implantado,
mostrando a efetividade da resolução de conflitos através da comunicação não violenta. Além do referencial bibliográfico e
análise dos resultados positivos na resolução dos conflitos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:
O projeto justiça Comunitária nos bairros Zácchia e Valinhos, no município de Passo Fundo-RS,em que foi implantado
possibilitou aquisição de conhecimento teórico e prático sobre a intervenção da mediação. Sempre que se une a teoria com
a prática o somatório do conhecimento se amplia, ainda mais quando essa prática congrega profissionais de diversas áreas
num objetivo comum, qual seja a mediação de conflitos , buscando a paz e transformção da comunidade.
Políticas Públicas inovadoras,formaram agentes atuantes na mediação comunitária na sua comunidade, mostrando que
seus conflitos podem ser resolvidos de forma pacífica e que a intervenção Estatal nem sempre é a solução mais justa, pois
a resolução do conflito é mais simples do que se pensava antes da aquisição do conhecimento através da mediação.
Embora, no Brasil tenha os núcleos de justiça comunitária implantado por políticas públicas vinculados ao PRONASCI
(Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania) a mediação não tem previsão legal.
A mediação pode estabelecer uma transformação das partes envolvidas possibilitando acordos ou não, porém torna as
pessoas capazes para o diálogo. Essa capacidade facilitadora do diálogo entre as partes gera a capacidade de
administrarem seus problemas e conseguirem por si só encontrarem a solução de seus conflitos. Administrar o conflito é
aprender a lidar com o mesmo, de maneira que a convivência com as pessoas próximas não seja prejudicada, criando
assim, um ambiente de interação e troca no contexto em que vivem. Os resultados na comunidade foram expressivos,
conflitos existentes na comunidade eram por fatores territóriais e de convivência.

CONCLUSÃO:
A mediação como nova ferramenta ao acesso á justiça observando a efetivação das ações realizadas e os resultados
adquiridos no projeto justiça comunitária implantado nos bairros Záchia e Valinhos, no município de Passo Fundo-RS,
incluindo agentes comunitários capacitados e motivados na resolução dos conflitos de sua comunidade.
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