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RESUMO

O trabalho tem por objetivo a análise da atuação da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e na Câmara de Resolução de Litígios de Saúde criada pela própria Procuradoria. 
Uma vez que foi estabelecida no Brasil, nos últimos anos, uma política de incentivo a resolução consensual dos litígios, a conciliação, que nasce a 
partir de uma negociação entre as partes, criando novos contratos que deverão ser cumpridos, começa a ser determinada não mais apenas como 
uma fase incidental do processo, mas como uma etapa obrigatória. Assim, claro é que a Procuradoria do Estado, como advogada e representante 
do ente federado a qual é vinculada, também deve buscar novas formas de resoluções consensuais de conflito. Nesse sentido, o estudo tem como 
objetivos a análise da atuação dos procuradores diante de um conciliador; das novas leis acerca do tema; o estudo da estrutura da Procuradoria 
de forma a saber como encaram a defesa do Estado; a identificação dos casos em que os procuradores optam pela conciliação. Para esses fins foi 
realizada uma análise quantitativa nas bibliografias e legislações afeitas ao tema, em destaque a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, o 
Código de Processo Civil de 2015 e a Lei 13.140 de 2015 (Lei da Mediação). Também foi realizada uma pesquisa de campo no Tribunal de Justiça, 
na Procuradoria Geral, ambos do Estado do Rio de Janeiro, além da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde, na qual foram entrevistados um 
juiz, quatro procuradores, seis servidores das Varas de Fazenda Pública e Juizados Fazendários e um mediador do Centro de Judiciário de Solução 
de Conflitos, nesse momento ainda foram observadas diversas audiências de conciliação e de instrução e julgamento com objetivo de observar a 
atuação do procurador quando diante de um juiz ou um mediador. Houve ainda uma análise quantitativa e qualitativa de processos entre os anos 
de 2010 a 2017 em que o Estado do Rio de Janeiro era parte e de dados fornecidos pela Ouvidoria do Tribunal de Justiça referentes aos mesmos 
anos, na qual foi observado se há designação de audiências, o teor das decisões dos juízes quando marcam as audiências de conciliação, 
quantidade de processos em que a conciliação foi a alternativa. Após a pesquisa foi possível verificar que, em regra, não há que se falar em 
conciliação quando uma das partes é o Estado, há um baixo índice de audiências e menor ainda de conciliação, constatou-se que essa vem sendo 
a cultura judiciária das Varas de Fazenda Pública e dos Juizados, mesmo diante de todas as novas normas a respeito de solução consensual de 
conflitos.
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