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RESUMO

SOUZA, F. C. M. A mediação no processo penal e o princípio da obrigatoriedade:
novo paradigma. 2012. 165 f. Dissertação

Universidade Estácio de Sá, Rio de

Janeiro, 2012.

Analisam-se a mediação no contexto do processo penal, a sua compatibilidade com o
princípio da obrigatoriedade da ação penal e o paradigma da justiça restaurativa. Num
primeiro momento, serão expostos alguns aspectos sobre o homem e os conflitos
intersubjetivos que surgem na vida em sociedade, com enfoque na Filosofia e na
Psicanálise. Ainda no primeiro capítulo, será tratado da norma jurídica e o seu conteúdo
moral, entendendo-se que o fortalecimento dessa relação vai conferir legitimidade e
eficácia na missão do Direito em regular as relações humanas. Logo em seguida, dentro
desse contexto, fala-se dos mecanismos alternativos de conflito, como, por exemplo, a
mediação, os quais renovam a doutrina processual. À medida que se mostram mais
adequados na resolução dos conflitos, as normas que sobre eles dispõem encaixam-se
no padrão de efetividade identificado no capítulo 1 e a transmitem ao processo. No
âmbito do processo penal, resta saber se há vedação à adoção de tais mecanismos diante
do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Por essa razão, há um capítulo dedicado
ao mencionado princípio. Por fim, o estudo apresenta como se dará a mediação no
processo penal à luz da Constituição da República de 1988, além de algumas questões a
serem objeto de reflexão. A conclusão a que se chega é justamente a possibilidade
jurídica e o efeito de inibir a imposição de pena privativa de liberdade no processo
penal, reconhecendo a adequação desse mecanismo de solução de conflitos no trato de
questões envolvendo pessoas que são ligadas entre si em relações continuadas, como,
por exemplo, família e vizinhança. A mediação nesses casos proporciona resultados
práticos mais produtivos do que a imposição de pena privativa de liberdade.

Palavras-chave: Mediação; Processo Penal; Princípio da Obrigatoriedade;
Justiça Restaurativa.
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ABSTRACT

SOUZA, F. C. M. A Mediação no processo penal e o princípio da obrigatoriedade:
novo paradigma. 2012. 165 f. Dissertação

Universidade Estácio de Sá, Rio de

Janeiro, 2012.

It examines mediation in the context of criminal proceedings, its compatibility with the
principle of mandatory prosecution and restorative justice paradigm. At first, some
aspects will be exposed on the man and intersubjective conflicts that arise in society,
focusing on Philosophy and Psychoanalysis. Also in the first chapter, is treated in the
rule of law and its moral content, it being understood that the strengthening of this
relationship will give legitimacy and effectiveness in the mission of law to regulate
human relations. Soon after, in this context, we speak of alternative mechanisms of
conflict, for example, mediation, wich renew the teaching procedure. As are most
appropriate in resolving conflicts, the rules on them have fit into the pattern of
effectiveness identified in section 1 and transmit this to the process effectiveness
identified in section 1 and transmit the process. In criminal proceedings, the question is
whether there sealing the adoption of such mechanisms on the principle of mandatory
prosecution. For this reason, there is a chapter dedicated to the mentioned principle.
Finally, the study will be presented as mediation in criminal proceedings in light of the
Constitution of 1988, and some issues to be reflected on. The conclusion reached is
precisely the possibility and the legal effect of inhibiting the imposition of custodial
sentences in criminal proceedings, recognizing the adequacy of this mechanism of
conflict resolution in dealing with issues involving people who are linked togheter in
ongoing relationshipd, such as neighborhood and family. Mediation provides practical
results in these cases more productive than the imposition of custodial sentences.

Keywords: Mediation; Criminal Procedure; Principle of Obligation; Restorative
Justice
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INTRODUÇÃO

O ponto que dá origem à presente proposta de investigação repousa na
observação do tratamento processual penal dado à questão dos delitos de menor
potencial ofensivo, notadamente nos casos onde existe entre os envolvidos uma relação
interpessoal que irá se perpetuar ao longo do tempo e, portanto, à mercê de novos
conflitos.
Há, na doutrina, quem entenda que boa parte dessas situações não seria,
de modo geral, merecedora de análise sob a égide do direito penal, uma vez que não
justificam a cominação de pena privativa de liberdade. Para os partidários dessa ideia, a
opção mais acertada seria reservar a severa sanção da privação de liberdade para as
situações realmente graves. Preconiza-se um abolicionismo de tais tipos penais,
convolando-os, talvez, em infrações de natureza cível ou administrativa.
Em outra perspectiva, há quem reconheça que mecanismos jurídicos
como os Juizados Especiais Criminais tenham dado voz às demandas represadas de
acesso à justiça. A crença embasa-se na percepção de que, na forma comum ordinária
pela qual eram tratadas anteriormente à Lei 9.099/95, tais situações eram resolvidas na
ilegalidade, fomentando
existem aqueles que consideram boa
Criminais, se não de toda, pelo menos de boa parte dessa demanda até então oculta.
Contudo, salvo melhor juízo, a rotina dos referidos Juizados demonstra
que eles não têm sido efetivos o bastante na prestação de tutela jurisdicional célere e
eficiente. Não raro, nas relações de trato continuado que se apresentam conflituosas, são
instaurados vários Termos Circunstanciados, os quais se vão apensando uns aos outros,
proporcionando a exata noção de que o procedimento judicial não está sendo eficaz em
resolver, de fato, o problema.
Especificamente, a pesquisa confere ênfase à seguinte questão
norteadora: como aprimorar o tratamento processual dado à criminalidade nomeada de
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efetividade no acesso à justiça.
Atualmente, a Lei 9.099/95 trata da possibilidade de composição civil
entre as partes. Defende-se aqui que tal ideia teve o seu momento e, a par das críticas
pertinentes que lhe são feitas, o mérito de produzir uma nova reflexão sobre as
possibilidades de solução para delitos de pequeno potencial ofensivo.
Vale assinalar que o Projeto sobre o novo Código de Processo Penal
(PLS 156/2009; arts. 299 a 302) pouco avançou no estabelecimento de novos
mecanismos inerentes à ideologia da justiça restaurativa, os quais poderiam ser
utilizados como opção à composição civil. Também não incrementou a desvinculação
da composição civil do aspecto monetário.
Essa proposta de modificação legislativa é tímida; para não dizer inócua,
já que não abre possibilidade de equacionamento real do problema das conturbadas
relações de trato sucessivo, geradoras de reiterados registros de ocorrência.
Releva notar, igualmente, que o Projeto do novo Código de Processo
Penal extingue a ação penal de iniciativa privada. Como é cediço, pelo nosso
ordenamento pátrio, as ações penais de iniciativa pública são regidas pelo princípio da
obrigatoriedade. Por ele, se preenchidos os requisitos legais, o órgão acusador tem o
poder-dever de deflagrar a ação penal, pouco importando o desejo dos envolvidos na
questão de fato. Realmente, a impessoalidade de tratamento dada aos autores de fatos
delituosos é um paradigma democrático. O princípio da obrigatoriedade busca vedar
perseguições ou privilégios quanto a esse entender; todavia ignora os sentimentos e as
vontades dos envolvidos. É preciso refletir sobre a relação entre ambos: o princípio da
obrigatoriedade e os meios alternativos de solução de conflitos e se o primeiro é um
óbice ou não à adoção dos últimos em matéria processual penal.
A preocupação justifica-se porque se acredita que a Constituição da
República abriu, intrinsecamente, espaço para o modelo de justiça criminal
restaurativa ao expor, no Preâmbulo, que o objetivo a ser perseguido é o de um

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
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preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional com a solução pacífica de controvérsias. .
O vetor que orienta a solução dos crimes de menor potencial ofensivo
pela via conciliatória é evidenciado pela distinção de tratamento constitucional entre
estes e os de maior gravidade. Enquanto o art. 98, inciso I, da Carta Magna estabelece,
expressamente, que as situações de menor potencial ofensivo sejam solucionadas por
meio da conciliação, os incisos XLII, XLIII e XLIV estabelecem tratamento severo e
rigoroso aos delitos considerados mais graves. Merece reflexão se seria profícuo
estabelecer, de lege ferenda, a necessidade de representação para todas as hipóteses
deste jaez.
Contudo, a conciliação, tal qual hoje existe, não é o instrumento capaz de
oferecer resposta em termos de solução consensual, a todas as situações. Com efeito, a
mediação é o instrumento novo e merecedor de atenção, reflexão e estudo. Estabelecer
uma melhor relação entre esses modelos de resolução de conflito e o princípio da
obrigatoriedade é a questão da pesquisa. Como compatibilizar os institutos?
Considerando a natureza multidisciplinar do tema, inicia-se a dissertação
sob o enfoque da Filosofia do Direito e da Psicanálise tendo por objeto a problemática
do homem e o conflito intersubjetivo e como a lei pode e deve incidir sobre tal relação,
como mecanismo verdadeiramente eficaz.
O que motiva a pesquisa é a necessidade de, modernamente, aprimorar-se o sistema de solução consensual das questões de menor potencial ofensivo,
ampliando o leque de opções possíveis e conciliando os novos instrumentos com os
dispositivos constitucionais e o conteúdo pertinentes à teoria do acesso à justiça,
notadamente à luz das ideias de Mauro Cappelletti.
Esses argumentos deixam claro que a proposta de Dissertação é bem
articulada com o Curso de Mestrado em Direito Público e Evolução Social da
Universidade Estácio de Sá, na Linha de Pesquisa Acesso à Justiça e Efetividade do
Processo.
Acredita-se que a pesquisa seja relevante particularmente neste
momento, em que se discutem modificações no Código de Processo Penal no
Parlamento brasileiro.
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Do ponto de vista da relevância e atualidade do tema, embora existam
alguns estudos sobre a mediação no processo penal, pretende-se enriquecer a análise
com a contribuição da Psicologia e da Filosofia.
Essa é a lente por meio da qual se pretende examinar o tema e, assim,
humildemente cooperar com outros estudiosos para preencher lacuna doutrinária.
Sabidamente, no modelo atual do processo penal, os instrumentos utilizados nos delitos
de menor potencial ofensivo, sobretudo nas relações de trato continuado, têm deixado
lacunas quanto ao êxito na resolução das demandas. Torna-se assaz necessária uma
releitura para melhor proporcionar uma justiça mais efetiva. A utilização exclusiva da
composição civil, como instrumento conciliatório, é demasiado perigosa. A afirmação é
feita por conta do seu cunho eminentemente monetário e da realidade socioeconômica
da maioria da população, pois, se o apontado como autor do fato delituoso possui
recursos financeiros, pode beneficiar-se do instituto e, se não os tem, não se beneficia.
No sentir mencionado, há também o risco de, no processo penal, proceder-se a uma
elitização no acesso à justiça, o que não é desejável.
De igual forma, acredita-se que os resultados da investigação podem
estimular o pensamento crítico dos que militam no cenário do processo penal:
promotores, juízes, defensores e advogados, ensejando nova forma de reflexão sobre o
assunto, quiçá modificação, trazendo luzes, por meio das opiniões vindouras sobre a
melhor forma de aplicação da mediação no processo penal, sobretudo quando se trata de
buscar adequação entre a prática nos tribunais e a principiologia constitucional.
Almeja-se contribuir para enfrentar a questão, que se afigura polêmica e
complexa, mas não tem sido devidamente contemplada pela doutrina nem tampouco
explorada pela jurisprudência.
Deseja-se que a dissertação contribua para produzir reflexos na
sociedade, precipuamente no intuito de fomentar a cultura da paz e a resolução de
conflitos pelo procedimento dialogal. Ademais, configura-se em mais um espaço
deliberativo, que proporciona a prática do diálogo e a participação dos cidadãos em
discutir a melhor solução a ser tomada, cujos reflexos atingem, diretamente, a vida dos
envolvidos.
Pretende-se, ao final, apresentar questões para reflexão que podem ter
por objeto sugestões de propostas que subsidiem a ação do legislador e a todos os
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demais atores sociais, tendo em vista implementar nova forma de pensar a mediação em
matéria processual penal. Afinal, é imperioso modificar o quadro atual, de anomia
quanto ao tema, sendo certo que, na prática, a mediação penal já vem sendo utilizada,
ainda que timidamente.
É este o pensamento e a proposta da pesquisa. Quer-se estruturar a
pesquisa em 04 capítulos, nos seguintes moldes:
1. No Capítulo 1, tratar-se-á do aspecto interdisciplinar conforme o
exposto, abordando a relação do indivíduo com o conflito intersubjetivo sob o enfoque
da Filosofia e Psicanálise. A percepção, pelas outras ciências, dos múltiplos aspectos
que o conflito pode ter contribui para que se olhe de forma mais apurada para a situação
de fato que se apresenta. Proporciona, de igual modo, reflexões sobre a norma jurídica
que disciplina as relações humanas, a fim de que se busque para essa norma de direito
positivo a máxima legitimidade;
2. No Capítulo 2, dentro desse contexto de buscar a máxima
legitimidade, apresentam-se os mecanismos alternativos de solução de conflitos, que
surgiram para oxigenar o sistema judiciário. Reconhecidamente, o Judiciário passa por
uma crise que envolve dentre outros aspectos, questionamentos quanto à sua efetividade
no desempenho da atividade-fim: distribuir justiça. As ondas renovatórias do processo
são frutos de pesquisa levada a cabo em diversos países do mundo. Importa ao presente
texto o que foi dito quanto ao campo dos conflitos intersubjetivos. Nele se observa a
valorização dos métodos autocompositivos como possível solução para a ineficácia das
leis processuais na administração de tais conflitos. Por essa razão, dedica-se atenção
primordial ao exame dos institutos da Conciliação e da Mediação no contexto do
movimento do acesso à justiça;
3. No Capítulo 3, a ênfase recai na análise do princípio da
obrigatoriedade no ordenamento pátrio e o seu tratamento no Direito Comparado. O
estudo justifica-se a fim de refletir se tal princípio veda realmente a adoção dos
mecanismos alternativos de solução de conflito no processo penal ou se trata de
contradição apenas aparente;
4. No Capítulo 4, estará o estudo dos institutos em aplicação no processo
penal, explicitando-se a interpretação do valor-justiça como está posto no texto
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constitucional e o espaço existente para a adoção do paradigma da justiça restaurativa
no processo penal, de forma não excludente à justiça retributiva.
Ao final, apresentam-se Conclusões derivadas dos resultados da reflexão
sobre os dados expostos nos capítulos anteriores, sem perder de vista os objetivos da
Dissertação.
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1. ASPECTO INTEDISCIPLINAR: O HOMEM, A LEI E A RESOLUÇÃO DOS
CONFLITOS INTERSUBJETIVOS.

1.1 - Introdução e Tema

Foca-se a compreensão de que, na vida em sociedade, o conflito entre
pessoas é algo previsível e inevitável. Muitos são os interesses e as vontades na
dinâmica social, e as divergências soem acontecer. A convivência social está sujeita a
isso. O cerne da questão não é, por conseguinte, encontrar meios de sufocar ou de
impedir o conflito, mas sim estudá-lo e como melhor administrá-lo e solucioná-lo. Para
fazê-lo, é preciso melhor entender as suas personagens e como se manifestam, analisar o
confl

e saber como

interpretá-las e quais são os mecanismos que podemos usar.
Entende-se como extremamente importante identificar de que modo as
personagens envolvidas na contenda manifestam suas vontades e o que há por detrás da
exteriorização de seus pensamentos. A Psicanálise e a Filosofia proporcionam um olhar
científico sobre o tema.
Apontamentos de Freud1 e Hobbes2 identificam uma visão um tanto
quanto pessimista do homem, o qual se manifestaria para o mundo exterior ao seu
pensamento, sempre com o intuito de satisfazer seus desejos (sobre este aspecto, a
psicanálise em Freud) ou em permanente estado de beligerância (a filosofia na leitura de
Hobbes).3 Nas linhas a seguir, o texto deste capítulo irá obtemperar esta concepção a

1

FREUD.Sigmund. Cinco lições de psicanálise; A história do movimento psicanalítico; O futuro de uma

ilusão; O mal-estar na civilização; Esboço de psicanálise
Cultural, 1978 e O mal estar na civilização. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas
de Sigmund Freud Vol.XXI. Rio de Janeiro:IMAGO 1974
2

HOBBES, Thomas. Leviatã ou a Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. São
Paulo:Martín Claret. Coleção a obra prima de cada autor. Série Ouro. Tradução: Alex Marins. 2ª ed. 2008
3

O tema, sob a ótica destes dois autores, é bem explorado por RÊGO. João. Poder, Estado e Sociedade
em Hobbes e Freud: Reflexões sobre Leviatã e o Mal-estar na Civilização disponível em
http://www.fundaj.gov.br/geral/textos%20online/ciencia%20politica/rego3.pdf . Acessado em 20.11.2011
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partir da doutrina aristotélica, que compreende o homem como um ser político e voltado
para a vida em comunidade.
O homem não seria o lobo do homem, mas sim amigo do homem. Este
indivíduo metafísico de Aristóteles4 age para ser feliz. E ser feliz implica agir dentro da
retidão de valores e da virtude. É pelo hábito e pela educação que se constrói o homem
virtuoso, de acordo com essa orientação.
Daí ser possível afirmar que, na visão da psicanálise em Freud5 e
filosófica em Hobbes6, as regras sociais devem ser dotadas de alto grau de
coercitibilidade, sendo também indispensável a presença ostensiva do Estado na
resolução dos conflitos, porquanto somente a força (iminente ou empregada) é capaz de
frear os institutos humanos nas suas manifestações de vontade. John Rawls7 chama de
dio humano, que seria não racional, pois o indivíduo estaria
, o qual somente será retirado quando entrar no
processo dialógico.
Na filosofia em Aristóteles8, ao revés, o homem é voltado para a
racionalidade e a vida em sociedade. Sendo feliz pelo agir virtuoso, é fatalmente um
indivíduo voltado para o diálogo e tendente a resolver de forma serena as desavenças
que ocorrem ao longo da sua existência em comunidade. Em outras palavras, são mais
capazes de resolver os problemas autonomamente entre si. Perceptível que, nessa linha
de raciocínio, a presença ostensiva do Estado, a sua força e o poder cogente das normas
de conduta acabam por ficar reservados para os casos realmente mais extremos.
Neste diapasão, as divergências resolvem-se pela argumentação entre as
partes; porém não com o objetivo de impor a vontade de uma das partes à da outra, mas
sim de achar uma solução racional e consensual. Daí a importância da educação e da
cultura.

4

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco.São Paulo: Ed. Martín Claret. Coleção a obra prima de cada autor.
Tradução: Torrieri Guimarães, 5ª ed. 2011
5

Ob. citada

6

Ob. citada

7

RAWLS. John. Uma Teoria da Justiça. São Paulo :Martins Fontes.3ª ed. 2008

8

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Ed. Martín Claret. Coleção a obra prima de cada autor.
Tradução: Torrieri Guimarães, 5ª ed. 2011
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Delimitada a distinção entre o homem apetitivo/individualista e o homem
racional/gregário, dentro do enfoque das manifestações de vontade que geram o conflito
intersubjetivo, passa-se a identificar os elementos do conflito propriamente dito.
Basicamente são: as partes e o assunto.
-se em interesses e valores. Quando em jogo
valores divergentes, é possível, em tese, refletir sobre a regra. Indaga-se se ela é
realmente capaz de, com justiça (na perspectiva de ambos os contendores), estabelecer
quem tem razão.
O conteúdo da norma (lei) é então posto em análise, passando-se a
esmiuçar quão legítima ela será para gerir os casos concretos. Para identificar essa
medida, é preciso estudar a relação entre as normas de direito e as normas morais.
É pela possibilidade de divergência em um conflito que tenha por tema
9

que se mostra importante o estudo. A legitimidade da norma é proporcional

ao grau de pacificação social que ela pode gerar. Adentra-se, então, no estudo da relação
entre Direito e Moral.
A orientação filosófica de Kelsen10 preconiza a separação total entre
direito e moral, como forma de garantir a pureza da ciência do Direito; porém essa
orientação demonstrou-se insuficiente, como se verá. Normas de direito assépticas e
dissociadas da realidade, em homenagem a uma pureza metodológica, não são
plenamente capazes de regular de forma eficaz a vida em sociedade.
O direito tem como fim a justiça, sendo um sistema de normas que vai
gerir uma sociedade real, concreta, fática. O seu conteúdo há de ter a relação mais
íntima possível com a realidade. O fato de serem normas de direito pode atribuir-lhes
força, porém não necessariamente legitimidade. É preciso densidade no seu conteúdo,
pois nor
serem normas. A adesão neste caso não é consensual, mas coercitiva. Por isso,

9

Os valores surgem como uma expressão cultural específica das necessidades, das motivações básicas e
dos requisitos do desenvolvimento comuns a todos os seres humanos. Estas necessidades incluem
segurança, identidade, reconhecimento e desenvolvimento em geral. Os conflitos de valores ocorrem
entre pessoas que têm modos diferentes de vida ou critérios divergentes de como avaliar comportamentos.
As partes não concordam em suas percepções sobre o desejável.
10

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução João Baptista Machado. Editoria Almedina
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necessário buscar a relação entre direito e moral. As normas morais conferem
legitimidade às normas de direito.
O estudo da doutrina de Hart11 permite identificar que, a despeito das
diferenças entre direito e moral, os temas não são inconciliáveis e, na
contemporaneidade, entende-se como não adequada a separação estanque tal e qual
pretendida por Kelsen12.
Estabelecida a relação entre direito e moral, fazem-se necessárias breves
ponderações sobre direito, justiça e equidade como preparação para falar sobre a
hermenêutica. Tudo dentro de análise que se está realizando sobre a norma que vai
incidir no conflito intersubjetivo. Somente quando as leis são justas ou a sua
interpretação conduz à justiça e, mais ainda, quando as partes são capazes de agir de
modo justo dentro da contenda, é que será possível alcançar a finalidade do direito: a
pacificação social dos conflitos de modo que proporcione o bem-estar da comunidade e
a paz.
No âmbito da interpretação, indicar-se-á que o positivismo kelseniano
não se mostrou como método mais adequado porque, entende-se aqui, o direito não é
autopoiético existindo uma necessária interligação dele com outras ciências como, por
exemplo, a Filosofia e a Antropologia. Modernamente vem ganhando mais intimidade
com a psicanálise. O corolário do reconhecimento dessas conexões é a opção
contemporânea pela hermenêutica pós-positivista.
Na

perspectiva

hermenêutica,

acrescentam-se

em

seguida

os

ensinamentos de Aristóteles13 sobre a amizade, de molde a estabelecer o vetor
axiológico que se pretende ver como norteador na resolução dos conflitos
intersubjetivos e da conduta humana na convivência social. Essa parte consubstancia-se
também nos dois últimos dos cinco aspectos do homem tratados no texto: o do titular de
livre arbítrio e de ser ético. Antes, serão tratados os aspectos (i) psíquico; (ii) racional e
(iii) político do homem.
Com este aspecto, complementa-se a análise do homem como ser que
possui características suficientes que lhe possibilitem resolver as suas divergências pelo
11

HART, H. L. A. O Conceito de Direito. Fundação Calouste Gulbenkian Capítulos VIII e IX (p.
169/228)
12
13

Ob. citada
Ob. citada
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diálogo e, mais ainda, compondo e mediando. A importância para o tema em reconhecer
que, na legislação, se encontram valores morais consiste em compreender as normas de
direito (a lei) como próximas da realidade da comunidade que rege, conferindo-lhe
maior legitimidade e, acima de tudo, identificar maior integração e identificação do
indivíduo com o disposto na lei.
Termina-se analisando, na mesma ótica, a intersubjetividade em
Habermas14, como forma de ratificar que a melhor solução para os conflitos
intersubjetivos é o diálogo, onde se reconhecem as diferenças e o agir é voltado para o
entendimento.

1.2 - As manifestações de vontade e o conflito intersubjetivo

Conflitos intersubjetivos, como o nome já indica, são as divergências
que contrapõem, dois ou mais sujeitos.

das quais o sujeito pensa, sente, deseja e representa a si mesmo e ao mundo que o
15

A sociedade contemporânea tem a marca da diversidade, da pluralidade e
da velocidade das informações. Muitos são os interesses, diversas são as visões de
mundo, e os valores são escalonados de formas diferentes.16
Em razão da multiplicidade peculiar, é comum surgirem divergências de
interesses e conflitos intersubjetivos. Algumas situações, comezinhas do dia a dia,
conseguem ser resolvidas sem maiores dificuldades pelos envolvidos. Há, porém,
situações previstas em lei, em que o Estado é chamado a decidir, sub-rogando-se às
personagens do entrevero e, com autoridade, determinando a solução.

14

HABERMAS.Jurgen. Consciência Moral e Agir Comunicativo, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
1989. p. 164-172
15

SOUZA, Mériti de. A Experiência da Lei e a Lei da Experiência. Rio de Janeiro; Rd. Revan, 1999, p.
18
16

Por exemplo, para alguém com pensamento liberal capitalista, o capital auferido em uma atividade é o
mais importante; para alguém com o pensamento orientado pela social democracia, a correção da
desigualdade social é o mais importante na atividade.
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Contudo, como se verá mais adiante, vêm ganhando destaque no âmbito
do processo judicial, os mecanismos de solução de conflitos diversos do exercício da
jurisdição17. Ocorre, atualmente, a valorização dos mecanismos mais consensuais de
resolução dos conflitos, cujo protagonismo (desses mecanismos) volta a ser dos
litigantes. É

vidos ao reassumirem o controle da

resolução da situação.
Antes de entrar no tema, é conveniente estudar o indivíduo e seu agir 18 e,
em seguida, o conflito propriamente dito para, somente após, expor os mecanismos de
solução postos à disposição pelo Direito. Iniciam-se, então, breves considerações sobre
a perspectiva interna (interior do pensamento humano), na Psicanálise.

1.2.1 - Psicanálise: o indivíduo e os instintos

De acordo com a Psicanálise, o aparelho psíquico humano é formado por
três estruturas: id, ego e superego. Id é a parte inconsciente e, por isso, desprovido de
valores, ética, juízo, lógica ou moral. É a fonte de energia psíquica (libido). É formado
pelas pulsões

instintos, impulsos orgânicos e desejos inconscientes...; não faz planos,

não espera, busca uma solução imediata para as tensões, não aceita frustrações e não
conhece a inibição.
O ego atua como uma região intermediária entre o id e o mundo externo,

O ego introduz a razão, o planejamento e a espera no comportamento humano. A
satisfação das pulsões é retardada até o momento em que a realidade permita satisfazê-las com um máximo de prazer e um mínimo de consequências negativas.
O superego é a estrut
.

19

17

Jurisdição pode ser conceituada como um poder-dever do Estado de dirimir os conflitos que possam
surgir nas relações sociais, determinando o direito aplicável a cada caso concreto. É a atividade
preponderante do Poder Judiciário e se materializa por meio do processo judicial, que acontece por meio
do exercício do direito de ação.
18

São expostos alguns aspectos dos pensamentos de Freud, Hobbes e Aristóteles, com base nas obras já
citadas além de BAUMAN.Zygmunt. O mal estar da Pós Modernidade. Jorge Zahar Editor. Tradução
Mauro Gama e Cláudia Martinelli Gama. Revisão Técnica Luis Carlos Fridman. Rio de Janeiro. 1998
19

LAPLANCHE, Jean. Vocabulário de psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 1992. p. 498
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valores da sociedade e dividindoser

uas

inibir (através de punição ou sentimento de culpa) qualquer impulso
contrário às regras e ideais por ele ditados (consciência moral) ;
comportar de maneira moral (mesmo que irracional) e

forçar o ego a se

conduzir o indivíduo à

perfeição - em gestos, pensamentos e palavras (ego ideal).
Na Psicanálise, os instintos são o principal objeto de estudo, pois
desempenham papel primordial no psiquismo e na formação da vontade humana. Por
isso, são estudados nas três estruturas (id, ego e superego), como evoluem e se
comportam ao passarem por essas estruturas

id expressa o
20

Para ele, as tensões causadas pelas necessidades do id são produzidas
pelos instintos. O indivíduo é dotado de dois instintos: (i) Eros, o instinto da vida, que
tem por objetivo a auto-preservação do indivíduo e age a favor da vida comunitária e
(ii) o instinto da morte ou destrutivo, que objetiva justamente destruir os elementos
orgânicos à sua volta.
É possível dizer, que a evolução da civilização humana ocorre dentro da

operada no superego é que é possível reprimir o desejo de agressão mútua nos
indivíduos. A ess
satisfação instintiva são descobertos e coibidos pelo superego, gerando este (tirar)
desconforto. O instinto da vida busca unir os indivíduos em proporções cada vez
maiores (famílias, povos, nações,...)
Logo, na teoria freudiana, o desenvolvimento do indivíduo e das
civilizações depende do controle dos instintos humanos, visto que a fruição livre deles
seria incompatível com a vida comunitária. O ser humano estaria condenado à

inclinação para a agressão constitui, no homem, uma disposição instintiva original e
auto-subsistente
20

21

O sofrimento, porém,

FREUD, Sigmund. Cinco lições de psicanálise; A história do movimento psicanalítico; O futuro de
uma ilusão; O mal-estar na civilização; Esboço de psicanálise
Abril Cultural, 1978 p. 201
21

Idem. p. 175

24
.
22

Ele é

homem civilizado trocou uma parcela de suas
23

Zygmunt Bauman24
na pós-modernidade. Entende ele que também há uma relação de perdas e ganhos entre
a liberdade e a segurança individuais. A diferença, para o autor, é que os ganhos e
perdas na pós-modernidade mudaram de lugar. Na modernidade, o mal-estar provinha
ca de
uma felicidade individual enquanto, na pós-modernidade, se admite a redução da
segurança em prol da liberdade pela busca da felicidade.25 Reporta-se a Freud e afirma
. 26

ou preservar a beleza, conservar-se limpo e observar a rotina chamada ordem. (Se eles
parecem, aqui e ali, apresentar tal instinto, deve ser uma inclinação criada e adquirida,
ensinada
Tal caminho da Psicanálise demonstra ser um pouco mais otimista do que
o anterior, ao admitir que, utilizando o ensinamento, seja possível preparar o indivíduo
de forma qu

iação contínua e
permanente, de sorte que o prazer e a liberdade individuais possam ser satisfeitos na
medida do possível.
Na releitura proposta por Bauman sobre o mal-estar, (agora) na pós-modernidade permanecem os antagonismos expostos por Freud entre civilização e

22

Idem. p. 141

23

Idem. p. 170

24

BAUMAN, Zygmunt.O mal estar da Pós Modernidade. Jorge Zahar Editor. Tradução Mauro Gama e
Cláudia Martinelli Gama. Revisão Técnica Luis Carlos Fridman. Rio de Janeiro. 1998
25

Idem. p. 10

26

Idem. p. 8

25
instintos humanos: segurança e prazer. Contudo, a liberdade é o valor de maior
referência e, com ela, o homem convive em sociedade, sem se sentir oprimido.
Há, no mesmo aspecto, uma mudança de olhar. Em Freud, afirma
Bauman, fala-

, gerando um
27

Na pós-modernidade, a

liberdade individual reina soberana: é o valor pelo qual todos os outros valores vieram a
ser avaliados e a referência pela qual a sabedoria acerca de todas as normas e resoluções
28

supraNeste prisma,

como ícones da modernidade e expressão da segurança na vida em coletividade, passam
a estar impregnados do valor liberdade. O desenvolvimento dos mecanismos inibidores
dos instintos humanos (e garantidores da ordem social) ocorre sob esse vetor, sem a
carga opressiva indicada por Freud, mas respeitando a espontaneidade.
Na perspectiva freudiana
realização de uma ordem social segura, porque é o valor mais importante da
humanidade e é justamente sobre este valor que deve ocorrer o desenvolvimento da
civilização. Não se pretende, contudo, que o exercício da liberdade pelo indivíduo pósmoderno se dê de forma apetitiva e desenfreada; mas sim acorde com a realidade e com
respeito à figura do outro, sob pena de gerar mais e mais conflitos.
A tese central da Psicanálise, na exteriorização das vontades do indivíduo
na vida social, é que há necessidade de controle dos instintos.29
O pensamento freudiano sobre a essência do homem se alinha com o
pensar hobbesiano (o homem é o lobo do homem) e são entendidas as exteriorizações da
vontade humana. O homem precisa sempre de freios para que possa viver em
comunidade. Bauman aproxima-se mais do pensar Aristotélico, aquele em que é
27

Idem

28

Idem p.9

29

Freud, que é mais radical do que Bauman no aspecto da repressão aos instintos, reconhece, entretanto,
que o ser humano é fisiologicamente voltado para a perpetuação da espécie (e daí se justifica a conotação
sexual de muitos aspectos da doutrina freudiana). Perpetuar a espécie, povoar o território e viver em
sociedade são ações que guardam perfeito encadeamento lógico Nesta compreensão, Freud então
ocorrem sob duas modalidades: (i) os vínculos de amor, com ou sem metas sexuais e (ii) os vínculos de
comunidade ou de identificação entre os homens.
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possível o treinamento de modo a forjar o comportamento de liberdade com
responsabilidade. Expõe-se a seguir o pensar filosófico.

1.2.2- O pensamento político-filosófico

Para autores como Hobbes, o estado natural é marcado pela insegurança
bellum omnium contra omnes
sujeição de outrem para a sua própria proteção. A natureza humana é de agressividade e
não uma natureza de caráter metafísico, como se encontra em Aristóteles30.
Na concepção hobbesiana, os homens são movidos pelo instinto de
autopreservação, e o indivíduo busca dominar os outros. Ocorre o que ele nomeia de
31

, com o risco permanente de hostilidades recíprocas.

Hobbes defende a insociabilidade natural dos homens e a acidentalidade da vida social,
de modo que o homem não é um ser sociopolítico por natureza. Tanto em Hobbes como
em
homem em situações desfavoráveis revela-se como uma besta selvagem, a quem a
32

.

Autores como Hobbes e Freud compartilham, assim, uma visão
(pessimista) da natureza humana. Tanto um quanto o outro entendem o indivíduo como
alguém permeado de desejos a serem satisfeitos (desejante). Essa busca da satisfação
dos desejos é que vai proporcionar a felicidade.
O sucesso, nesta orientação, consiste na obtenção progressiva
(prosperidade) dos

30

Ob. citada

31

HOBBES, Thomas. Leviatã ou a Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. Imprensa
Nacional Casa da Moeda, 1995, p. 111
32

ALVES, Rodrigo Vitorino Souza e ARAÚJO, Léia Souza Alves. Indivíduo, Intersubjetividade e
Direito: um diálogo entre a psicanálise freudiana e o pensamento político-filosófico de Hobbes. Revista
CEPPG CESUC - Centro de Ensino Superior de Catalão, Ano XIV, Nº 24 - 1º Semestre/2011 p. 158 a
170
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de movimento, e jamais pode deixar de haver desejo, ou medo, tal como não pode
33

deixar de ha

A felicidade resume-se a um contínuo progresso do desejo, o qual
modifica seu objeto à proporção que vai conseguindo êxito em atingi-lo. O desejo
permanece; muda o objeto desejado. Tal como na psicanálise freudiana, esta busca não
tem fim, e a satisfação final não seria atingível.34 Por isso pode-se dizer que não
35

A pacificação do desejo

implicaria o fim do sujeito desejante.
Sendo as paixões insaciáveis, é de se preverem problemas na vida social.
Assim como em Freud, para Hobbes,
pois o homem direciona suas paixões para o poder.36
O estado de tensão entre os homens gera a insegurança e o temor, os
quais vão justificar que cada qual abdique de uma parcela das suas liberdades em prol

fruto do medo e constitui ferramenta que permite às pessoas terem esperança de viver
em paz e de implementar todas as sua

37

Nessa linha filosófica de pensamento, também é no Estado que se
encontra a segurança para a vida social. A concepção freudiana comunga o
entendimento de que a mesma forma de organização impõe sacrifícios menores do que a
vida dos homens em estado natural. Dessa forma
liberdade instintiva, ela é menos prejudicial do que este, proporcionando a substituição

e dando lug

38

33

l de se
, ao se

alcançar um objeto, desloca34

Bauman, ao revés, entende que ao homem é possível uma reavaliação desses valores e estabelecer uma
negociação entre ganhos e perdas de forma a propiciar o exercício da liberdade de forma responsável e
homens e mulheres pós-modernos, de nos entregar a uma fantasia sobre um balanço financeiro que tenha
35

Idem

36

O autor entende que riqueza, honra e saber não são mais do que diferentes formas de poder.

37

PRADO. Geraldo. Transação Penal. Lúmen Juris Editora. 2ª ed. 1996. p. 78

38

Idem nota 15
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A intersubjetividade então, tanto em Freud como em Hobbes, é um
campo de permanente conflito, pois que em cada relação há sempre a contraposição dos
interesses egoísticos das personagens, podados ou limitados pela necessidade de
sobrevivência, que os faz dialogar e estabelecer concessões mútuas.
Esta orientação é obtemperada pela concepção metafísica do homem,
como nas lições de Aristóteles39, que antecede a Hobbes em alguns milênios, como se
observa a seguir.
Aristóteles40 diverge dessa concepção sobre a natureza humana. Para ele,
o homem é um ser político, gregário, que nasceu para viver em sociedade. É da natureza
humana a vida em comunidade, e as manifestações de vontade do indivíduo devem ser
encaradas sob esse ponto de vista.
Na doutrina aristotélica41, a felicidade é alcançada pelo agir virtuoso, e o
homem feliz é aquele que, até nos momentos mais difíceis, age com nobreza e moral. A
virtude, diz Aristóteles, é o resultado da educação e do cultivo de bons hábitos. De
acordo com ele, nenhuma das virtudes morais surge nos homens por natureza, e sim é
resultado do hábito. Um homem virtuoso é aquele que desempenha contínuos hábitos.
Denota-se, desde logo, a importância da vida comunitária na concepção
aristotélica. O homem é forjado na educação que recebe, e ela está intimamente ligada à
polis. Ele (o homem aristotélico) pensava a partir do mundo em que estava inserido. Da
observação da organização da vida em sociedade (ethos), surgiam os valores, as normas
e os costumes da cidade. A visão de Aristóteles é pragmática, visto como focada no
estudo das ações e do mundo concreto, e antropológica, já que tem como objeto de
estudo como o homem deve agir para alcançar a máxima felicidade.
Aristóteles entende o homem como amigo do homem, e não como
inimigos em potencial. E, repita-se, as manifestações de vontade do indivíduo ocorrem
nessa perspectiva. Por isso, afirma-se aqui que o indivíduo é voltado para o
entendimento. Para tal mister, é preciso concentrar-se no agir virtuoso (a boa-fé) como
forma de atingir a paz interior, agindo de forma racional e voltando-se para o diálogo.

39
40
41

Ob. citada
Ob. citada

ARISTÓTELES. Ética a nicômaco. Livro I Ed. Martín Claret. Coleção a obra prima de cada autor. 5ª
ed. 2011. Livro I (110b 20)
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Estabelecido que o agir virtuoso conduz à paz interior e esta, à
racionalidade e ao diálogo, cabe expor o que diz o estagirita sobre a relação do homem
com os prazeres, estabelecendo-se um contraponto ao que disseram Freud e Hobbes.
Difere dos autores anteriores ao entender que o homem tem plena capacidade de superar
este instinto apetitivo, pelo hábito e pelos bons costumes, pois a função do homem é
viver feliz e em paz, o que implica viver na virtude. No entanto, para que se alcance a
mencionada compreensão, diz ele, é preciso estar preparado, educado nos bons hábitos e
ser bom ouvinte.42

busca de prazeres seria uma vida feliz. Para o homem racional, a felicidade está nas
atitudes nobres e no agir em prol do desenvolvimento da polis.43

domesticado por ele mesmo. Pelos seus hábitos e pela sua cultura, e não por um sistema
de normas com alto grau de coercitibilidade ou por um Estado que necessite usar a força
de forma contundente para manter a paz social.44
Ainda quanto à manifestação da vontade humana, Aristóteles observa
que a virtude consiste na mediania.45 O agir humano sob a égide da temperança é
reputado como ideal. O homem aristotélico é capaz de, pelo hábito, agir corretamente e
com justeza e, assim, tornar-se reconhecidamente virtuoso. Essa forma de agir, aliás, é
condição essencial para a vida em comunidade. Os atos desenvolvem-se em ambiente
de diálogo e respeito de uns para com os outros. O agir ético, ao final, é prazeroso e não
fonte de sofrimento como expõe Freud e Hobbes.
Por tudo que foi exposto, é plausível concluir que, na concepção
aristotélica, é possível reservar o poder de coerção para comandos normativos
42

Idem.

43

Aristóteles afirma a possibilidade de 03 tipos de vida: 1) bestial, que é voltada para os gozos; 2)
política, que é voltada para a virtude (honra) e 3) contemplativa, que seria a mais adequada e voltada para
observação da vida e o que se acha ao seu redor, mas com objetivo de contribuir para o aprimoramento do
agir humano dentro de valores. A vida consagrada ao ganho também é inapropriada, pois a riqueza é tão
somente um instrumento para alcançar o bem (a felicidade).
44

Da leitura dos escritos de Hobbes e Aristóteles, observa-se no primeiro a defesa de um Estado forte,
totalitário e que se presta quase que exclusivamente para garantir a paz; enquanto que para o segundo, o
Estado não se presta unicamente para frear a ambição desmedida de uns para com os outros e conter a
violência recíproca, mas para estruturar uma comunidade política cuja razão de existir é o
desenvolvimento das potencialidades humanas.
45

Idem. Livros II e III
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direcionados a hipóteses extremas. A educação é o principal freio motor ao domínio das
paixões e dos vícios. Ao fomentar a racionalidade no agir, o homem forja-se para a
resolução dos seus conflitos intersubjetivos pelo agir virtuoso, pela mediania e pela
temperança. Volta-se para o diálogo e para o respeito ao outro e é capaz de alcançar as
soluções dos conflitos entre as próprias partes. O pacto entre as partes antecede o
contrato (social) sendo pautado em valores da comunidade humana que independem de
legislação. Em Hobbes e Freud, às avessas, a coercitibilidade normativa há de estar
sempre presente, assim como o Estado, sob pena de não se ter eficácia, pois o apetite do
homem desejante é insaciável.46

1.3. - O conflito propriamente dito

Um conflito pode ter origem nos mais diversos fatores e é, como se pode
perceber, algo não desejado; porém intrínseco à vida em sociedade e inerente ao
convívio entre seres humanos

únicos enquanto indivíduos e plurais na sua

humanidade. O conflito surge da discrepância de objetivos entre duas ou mais partes e
persiste nos casos em que os envolvidos não contam com um mecanismo efetivo de
coordenação ou mediação.
Entende-se aqui que ele (o conflito) se alimenta justamente da
dificuldade da convivência com as diferenças e da ausência (ou precariedade) do
diálogo, fato que culmina com o sentimento de impossibilidade de coexistência de
interesses, necessidades e pontos de vista. Tal sentimento, por óbvio, não corresponde à
realidade.
São considerados componentes do conflito: partes e assuntos. 47
Quanto às partes, em um conflito podem estar envolvidos grupos,
entidades sociais ou indivíduos. Devido às variações no nível de envolvimento no

46

MAX-NEEF. Manfred A. contrapõe-se a esta idéia do desejo humano insaciável e infinito. Para este
economista chileno existem nove necessidades humanas fundamentais: subsistência; proteção; afeto;
compreensão; participação; recreação; criação; identidade e liberdade. Do não atendimento destas
necessidades advém a conflituosidade interna do indivíduo (que se manifesta primeiro) e dos indivíduos
entre si. Human Scale Development: conception, application and further reflections. Disponível em
http://www.max-neef.cl/download/Max-neef_Human_Scale_development.pdf Acesso em 19.10.2011
47

Fonte: http://www.jid.org
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conflito, as partes desempenham diferentes papéis nele. Partes principais são as que têm
um interesse direto no conflito e buscam atingir os seus próprios interesses; partes
secundárias são as que têm interesse no resultado de um evento; porém podem ou não
perceber que existe um conflito e decidir se desempenham ou não um papel ativo ou se
são representadas no processo de tomada de decisões. Elas podem desempenhar um
papel importante de modo a facilitar, permitir e implementar um acordo.
Existe, ainda, a figura dos intermediários, que, em regra intervêm para
facilitar a solução do conflito e contribuir para melhorar as relações entre as partes.
Afirma-se que os intermediários podem ser imparciais, sem interesse específico em um
resultado particular, ou podem mesmo manter uma posição conservando seu status de
facilitadores legítimos para as partes principais e secundárias.
Os assuntos são os temas ou as questões postos em discussão no conflito.
Em geral são aparentes, porém

sa ser

descoberto. Nos casos citados, os assuntos que realmente geram o conflito estariam
ocultos enquanto as partes discutem questões mais superficiais. As razões para que tal
fato ocorra são várias e isso pode ser porque as partes estão muito confusas para vê-las
ou mesmo se sintam muito vulneráveis para manifestar suas preocupações mais
importantes. Há hipóteses também em que as partes não estão de acordo em discutir
determinados assuntos por não reconhecê-los (ou uma delas não reconhecer) como fonte
legítima de conflito.
Os conflitos podem versar sobre interesses ou valores. Conflitos de
interesses ocorrem quando as partes concordam sobre o valor de determinada posição,
papel ou recurso; todavia não estão de acordo sobre quem exerce o controle deste ou a
quem corresponde a maior parte dele, como, por exemplo, disputas sobre a propriedade
de algo. Conflitos de valores ocorrem quando as partes divergem fundamentalmente nas
suas percepções sobre o desejável. Por exemplo, quem tem razão sobre determinado
assunto.
Os temas em debate, isto é, os assuntos que as partes precisam resolver
em um conflito são indicados como objetivos. É importante delimitá-los, inclusive para
que se possam melhor entender as motivações das partes, tornando completa a análise
do conflito. Percepções errôneas conduzem a equivocadas interpretações das
manifestações de vontade. São nomeados objetivos positivos ou negativos conforme o
resultado seja ou não desejado.
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A consciência dos aspectos, somados ao que fora exposto no item 1.2.
sobre a manifestação de vontade, auxilia na compreensão do caso posto em exame e
permite identificar os mecanismos mais apetrechados para a solução do conflito.
Essa deve ser, em essência, a tarefa principal atribuída ao operador do
Direito; nem sempre evitando o conflito, mas fazendo que os seus reais motivos
apareçam e as partes o tratem de forma disciplinada. Não é negar ou evitar ou proibir o
conflito, mas procurar desenvolver mecanismos que sejam aptos a permitir uma
administração dos conflitos, de maneira que eles não coloquem em risco a estabilidade
da comunidade na qual as partes estão inseridas.48 Para toda e qualquer disciplina
relacionada ao Direito, o conflito é tema relevante.
Cioso mencionar que, em relação ao processo judicial, conflito não se
confunde com a lide; com o processo. O processo é a ritualização do mecanismo de
ação do Estado. E o conflito pode gerar até mais de um processo.
Grife-se, ainda, que o conflito pode ter a sua origem em práticas
violentas e/ou pode originar práticas violentas49; porém, em verdade, são fenômenos
distintos.
Hobbes e Freud, pela concepção que advogam quanto à natureza
humana, entendem a necessidade de regras com alto poder de coerção como forma de
administrar os conflitos intersubjetivos. O mesmo não ocorre ao seguir-se a visão
aristotélica, uma vez que entende a possibilidade do agir humano virtuoso pelo hábito;
pelo adestramento. Em tal contexto, não se torna tão necessário o poder de coerção, mas
sim o alto grau de consensualidade e legitimidade.
Apresenta-se, aqui, de extrema importância observar a relação entre as
normas de direito e as normas morais e como se relacionam com o conflito. As
primeiras apresentam alto grau de coercitibilidade em relação às segundas, enquanto as

48

Ao longo da história, as estratégias para a administração dos conflitos tendo por escopo a não violência
e construção da paz são conhecidas sob uma tríplice divisão: 1) peacekeeping, que objetiva a manutenção
e controle da proteção e da segurança, pela união dos conceitos referentes às necessidades inatas da
pessoa e aos direitos humanos; 2) peacemaking, que objetiva a transformação ou resolução de conflitos,
pela instituição de mecanismos de resolução de disputas e de diálogos colaborativos. 3) peacebuilding;
que objetiva a construção (ou reconstrução) da paz por meio de relações saudáveis dos direitos humanos e
da participação democrática de forma sustentável. Fonte: http://www.mediare.com.br
49

A escalada do conflito compreende, em progressão nos níveis de intensidade: as diferenças, a disputa, o
conflito e a violência
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normas morais precisam de alto grau de adesão para ser cumpridas em face de sua baixa
capacidade de coerção.
O tema, por seu turno, é de fundamental importância para a compreensão
daquele seguinte a ele: a hermenêutica contemporânea.

1.4 - Normas morais e normas jurídicas

Ambas regulam as condutas dos homens entre si. Elas guardam mais
semelhanças do que diferenças. No tema em estudo, elegem-se, por ora, dois aspectos a
serem abordados: a coercibilidade e a legitimidade para incidir sobre os conflitos
intersubjetivos que ocorrem na comunidade.
Eusébio Fernandez, citando Elías Diaz,
ou conjunto de normas reguladoras de alguns comportamentos humanos em uma
determinada sociedade

50

. Indica ainda que, para F. González Vicén, as normas

jurídicas são uma obra humana, fruto de situações sociais e históricas, e consistem em
regras de conduta impositivas de comportamento. Entende-se a definição de Norberto
Bobbio como a mais completa, que aponta o Direito como:

constituem uma
unidade, que têm por conteúdo a regulamentação das relações
fundamentais para a convivência e sobrevivência do grupo social, como
são as relações familiares, as relações econômicas, as relações superiores
de poder (ou relações políticas), além da regulamentação dos modos e
maneiras em que grupo social reage contra a violação das normas de
primeiro grau ou a institucionalização de pena, e que tenham por fim
mínimo o impedimento das ações consideradas mais destrutivas do tecido
social, a solução dos conflitos que, se não forem resolvidos ameaçam
tornar impossível a subsistência do grupo; em suma, a obtenção e
51
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FERNANDEZ, Eusébio. Teoria de La Justicia Y Derechos Humanos. Editorial Debate, Madri. 1991. p.
20-23
51

Idem
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Há nítida conexão Direito-força, sendo o Direito expressão do poder
52

soberano do Estado; onde ele

. Tudo

para fazer valerem as normas de trato social e garantir a paz.
53

O

e deve ser analisado

em três dimensões: Norma, fato e valor. A teoria tridimensional do Direito é por nós
conhecida através das lições de Miguel Reale. Norma, pois, é um sistema de normas
coativo e institucionalizado. Fato, pois, é elaborado por homens que vivem em
sociedade e é destinado a evitar e solucionar conflitos na sociedade. Valor, pois, cumpre
as suas funções de acordo a ideia de Justiça daquela coletividade regida. A Justiça, in
casu, é a materialização do sistema de valores desta sociedade.
Zeloso mencionar que a ciência jurídica não se basta de forma suficiente
para explicar o Direito na tríplice dimensão apontada. Ela necessita de um olhar das
outras ciências para ajudar a compreender o fenônemo jurídico (Sociologia, Psicologia,
Antropologia, Ciência Política,...), sendo esse o escopo deste capítulo.

1.4.1- A Filosofia do Direito e as normas de direito

A Filosofia do Direito tem por objeto o Estudo do fenômeno jurídico na
sua totalidade (humano, social, moral e histórico) e em estreita relação com a Ética.
Para melhor delimitar os aspectos da relação Filosofia do Direitofenômeno jurídico que se pretende abordar neste espaço - faz-se necessário estabelecer a
distinção entre os três aspectos possíveis de estudo do tema: Teoria do Direito, Teoria
da Ciência Jurídica e Teoria da Justiça.
A)

Teoria do Direito ou Ontologia Jurídica

Este aspecto preocupa54

Vale dizer, analisar as relaçãos Direito e Força; Direito e

Poder Político e as relações do Direito com outros sistemas normativos como a moral e
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FERNANDEZ, Eusébio. Teoria de La Justicia Y Derechos Humanos Ob. citada p. 23
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Idem

54

Idem p. 28
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as regras de trato social. Para fazê-lo, esta parte da Filosofia do Direito apoia-se em
dados e resultados da ciência jurídica,da sociologia do Direito e da história do Direito.
B)

Teoria da Ciência Jurídica

O seu núcleo temático se circunscreveria ao problema da cientificidade
do Direito, no panorama geral dos conhecimentos científicos atuais e na análise
comparativa com os problemas filosóficos e metodológicos das demais ciências sociais.
Preocupam a essa teoria a lógica e o método utilizados na elaboração
dessa parte da Filosofia do Direito.
C)

Teoria da Justiça ou Axiologia Jurídica
: o Direito justo. Tem como objeto os

valores geradores e fundamentadores do Direito e os fins pretendidos assim como a
análise crítico-valorativa do Direito Positivo e a discussão racional sobre os valores
éticos que desejam ver refletidos no Direito para que seja considerado como Direito
justo.
Tem-se em linha de conta que o Direito se constrói na relação dialética
Essa a lente com que ora se aborda a incidência das normas
(jurídicas e morais) no conflito intersubjetivo com o escopo de solucioná-lo. A grande
questão passa a ser o tema Justiça e o subjetivismo que permeia sua conceituação.

dade e cada cultura, tem
uma imagem e idéia de justiça; os conteúdos da justiça são objeto de
reflexões e interpretações diversas, de dissenso entre os grupos sociais,
55

.

A justiça não pode ser objeto de conhecimento científico, mas, por outro
lado, não pode, como disse Kelsen, ser considerada um ideal irracional.56 É possível, diz
Eusébio Fernandez57, estabelecer uma discussão racional, uma reflexão filosófica e uma
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Idem p. 32
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KELSEN. Hans. O que é justiça? 2ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 7
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FERNANDEZ, Eusébio. Teoria de La Justicia Y Derechos Humanos Ob. citada p. 32
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análise crítica em torno da ideia de justiça. Esta é a tarefa fundamental e inescusável da
Filosofia do Direito.

1.4.2 - Direito e Moral

Para autores como Kelsen,58 não é adequado estabelecer a interligação
entre direito e moral, sob pena de interferir na pureza da ciência jurídica. Para outros,
como Hart59 e Radbruch 60, não são temas inconciliáveis.
Eusébio Fernandez destaca a importância do tema das relações entre
Direito e Moral para as filosofias moral e jurídica. Citando A.E.Perez Luño:

tra
em uma das questões mais complexas da investigação jus filosófica. Com
razão a denominou Ihering de Cabo dos Horrores ou das tempestades, da
ciência jurídica e, glosando estas palavras, Croce propôs que se
denominasse o Cabo dos naufrágios, aludindo ao fracasso de grande parte
das tentativas teóricas de trazer uma clara delimitação entre o significado
61

Daí a importância do estudo das distinções e diferenças entre Direito e
Moral, pois da compreensão dest
de ser exigidas com o rigor próprio do Direito e o modo como devam realizar-se as
62

Defende-se que entre Direito e Moral se dá uma conexão necessária,
apesar das diferenças de planos, de problemas e de conteúdos. Não há como estabelecer
uma separação total entre esses fenômenos sociais. Uma vez compreendidas as
58

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Ob. citada. Cap. II
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HART. H. L. A. O Conceito de Direito. Tradução de A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian. 5ª edição. 2007
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RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. Tradução Marlene Holzhausen. São Paulo: Editora
Martins Fontes. 2ª ed. 2010
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Idem nota 37 p. 46
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Idem p. 47....
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diferenças, delineia-se o melhor caminho para ver as múltiplas situações em que ambos
os sistemas normativos se encontram relacionados.
Neste contexto as soluções propostas ao tema das relações entre a moral
e o Direito nem por parte do jus naturalismo tradicional nem por parte do positivismo
jurídico são corretas.
No

caso

do

jus

naturalismo

tradicional,

porque

confunde,

frequentemente, os dois sistemas normativos, nega-se a distinguir a imoralidade da
invalidez das normas jurídicas

pretensão de não considerar como Direito

válido o que não concorda com um determi

63

Quanto ao positivismo kelseniano, a crítica é pela impossibilidade de
separar completamente o âmbito moral do âmbito jurídico. Sobre este, tratar-se-á mais
adiante.
O ponto nodal é que o conflito é posto diante das normas para ser
resolvido, ou administrado. Não se quer dizer com isso que o conteúdo da norma
jurídica seja passível de desobediência civil, invocando uma norma moral mais
adequada para a solução. O que se pretende ao final demonstrar é que os conteúdos, de
uma e outra, não podem estar dissociados e, quanto mais densidade moral tiver uma
norma jurídica, maior sua legitimidade.
Radbruch64
de justiça. Justiça, porém, significa: julgar sem consideração de pessoas; medir a todos

desejo de justiça, como quando arbitrariamente concedem ou negam a certos homens os
direitos naturais da pessoa humana, então carecerão tais leis de qualquer validade, o
povo não lhes deverá obediência, e os juristas deverão ser os primeiros a recusar-lhes o
cará
Em que pese ao viés um tanto radical, porque indica a desobediência civil
como forma de resistência às leis injustas, Radbruch65 ratifica a necessidade de que o
direito (no nosso caso positivo) expresse verdadeiramente um conteúdo justo.
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Idem p. 49

64

RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. Armênio Amado Editor. Coimbra. 1974. p. 46

65

finalidade do direito (ao lado da justiça), o autor afirma que, neste particular, em nome da segurança
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Kelsen66, ao contrário, preocupa-se com a pureza metodológica e, para
isso, preconiza que devem restar bem delimitadas as distinções entre Direito e Moral. A
Moral apenas aprova ou desaprova a conduta conforme a norma, e o Direito detém o
emprego da força no caso de descumprimento da norma. As normas morais pressupõem
aceitação e cumprimento voluntários.

. Direito e Moral em Kelsen
O jurista científico, diz Kelsen, não se deve identificar com nenhum valor
jurídico, porquant
do seu objeto, sem valorações ou avaliações e tampouco lhe cabe legitimar o Direito,
67

senão conhecer e d

pureza de método da ciência jurídica é então posta em perigo (...) pelo fato de ela não
ser, ou de não ser com suficiente clareza, separada da Ética: de não distinguir
claramente entre Direit

68

A ciência jurídica deve ser neutra.

Para o autor, a moral apresenta grau de relativização e o seu conteúdo é
fluído conforme a sociedade. O mesmo ocorre com o conceito de justiça. Esta é uma das
razões pelas quais Kelsen procura demonstrar que o Direito não pode encontrar a sua
validação nas normas da Moral, como se o Direito e Moral precisassem necessariamente
coincidir em um conceito de justo, ou que o Direto fora da Moral é injusto. Para o autor,
deve-se estudar o Direito como forma e não como conteúdo:

como uma questão acerca do conteúdo do Direito e não como uma
questão acerca de sua forma, quando se afirma que o Direito por sua
própria essência tem um conteúdo moral ou constitui um valor moral,
com isso afirma-se que o Direito vale no domínio da Moral, que o Direito
é uma parte constitutiva da ordem moral, que o Direito é moral e,
portanto, é por essência justo. Na medida em que tal tese vise uma
jurídica.as lei injustas e nocivas para o bem comum não perderam sua validade e não deixarão de ser
jurídicas. Aqui, vale a Teoria da Obediência política e não se fala na possibilidade de desobediência civil.
Há portanto, diferença de tratamento entre leis contrárias à justiça e as contrárias ao bem comum.
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KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Ob. citada Cap. II
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KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução João Baptista Machado. Editoria Almedina. p. 52
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Idem p. 67
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justificação do Direito

e é este o seu sentido próprio -, tem de pressupor

que apenas uma Moral que é a única válida, ou seja, uma Moral absoluta,
fornece um valor moral absoluto e que só as normas que correspondam a
esta Moral absoluta e, portanto, constituam o valor absoluto, podem ser
consideradas "Direito". Quer dizer: parte-se de uma definição do Direito
69

Indaga-se, contudo, como solucionar as hipóteses em que ocorre a
contradição entre a moral e a ordem jurídica.70 Pela ótica de Kelsen, os sistemas são
excludentes. O problema, de fato, da oposição de uma norma a outra não se daria no

interessa ao psicólogo).
Este é o ponto onde a pureza metodológica kesleniana demonstra a sua

simultaneamente podem existir dois deveres de conteúdo contraditório, é obrigá-lo a
fazer simplesmente como as normas, e estará a viver de costas para a realidade jurídica.
71

Na linha de pensamento exposta, afirma-se ser inaceitável a separação
a entre Direito e moral e que as
normas jurídicas, além de serem válidas e eficazes devem ser justas é perfeitamente
72

Sugere-se uma postura nova, alternativa à discussão sobre absolutismo

aceitar o consenso sobre a objetividade racional do conteúdo de certos valores como a
paz, a tolerância, a liberdade ou a igualdade, o que vai servir inclusive de fundamento e
realização efetiva aos direitos humanos. Essa terceira via é de fundamental importância
para a filosofia prática.

69

Idem p. 73
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Eusébio Fernandez cita como exemplo a obrigatoriedade do alistamento militar (ordem jurídica) que
pressupõe ir à guerra para matar (o que contraria uma norma moral).
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Idem nota 37 p. 56
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Idem
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Ao assimilar a ideia de um núcleo mínimo de valores cuja moral é
absoluta73, cai por terra a necessidade da neutralidade valorativa. Eusébio Fernandez
estabelece crítica a Kelsen, afirmando que: (a) a neutralidade valorativa como princípio
metodológico; (b) a defesa dos princípios morais como a tolerância, a paz, a liberdade e
a democracia e (c) o relativismo moral como postura
dificilmente podem ser assumidos como um todo compacto e necessariamente
74

Essa postura é conciliatória, caracterizandonão jus naturalista (porque distingue direito e moral

conexão ou convergência).
O pensamento alinha-se, a princípio, às ideias de Hart, que defende uma
vinculação entre direito e moral, em que pese à sua autonomia.75

. Direito e Moral em Hart
Hart admite a conexão. Para ele, existem duas razões para propor a

tão fundamentais que, se não estiverem contidas em um ordenamento jurídico, não teria

: normas que proíbem roubos e assassinatos e (b) que o
Direito é constituído de regras gerais em seu conteúdo e aplicação, o que impede de
tratá-lo de forma totalmente neutra, sem nenhuma conexão com princípios morais.76
Para o autor, ambas as normas apresentam mandamentos de conduta e se
identificam em quatro aspectos: (a) Direito e Moral vinculam os indivíduos
independentemente da sua anuência; (b) as obrigações e deveres morais e jurídicos são
sustentadas por séria pressão social. Em outras palavras, "é grande a pressão social
73

Para Kelsen impossível pressupor uma única moral válida, uma moral absoluta, um sistema de valor
único. Há inúmeros valores, concepções morais que permeiam a sociedade, e estes valores são mutáveis
no espaço e no tempo, modificando-se em razão do momento histórico e de suas circunstâncias
específicas.
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HART, Herbert L. A. O Conceito de Direito. Fundação Calouste Gulbenkian p. 169/228
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exercida sobre os que dela se desviam ou ameaçam desviar-se"

77

; (c) Não obstante a

séria pressão social para cumprimento das obrigações jurídicas e morais, o fato de fazê-lo não é motivo de elogio ou de destaque, mas apenas é tido como uma contribuição
mínima para a vida social e (d) tanto as regras jurídicas como as morais ocupam-se mais
das condutas habituais da sociedade do que de situações especiais.
Contudo, apesar das semelhanças, não se pode olvidar que são
fenômenos sociais diferentes, existindo
78

São elas: (a) importância, pois as normas morais ocupam um

lugar mais alto dos que as normas jurídicas; (b) imunidade de mudança deliberada, pois
não faz sentido trazer para as normas morais as mudanças levadas a cabo nas normas
jurídicas; (c) caráter voluntário das transgressões morais, pois a voluntariedade é um
aspecto fundamental para a transgressão moral e (d) formas de pressão moral, pois o
que fundamenta o respeito às normas morais é o seu conteúdo em si, enquanto que nas
normas jurídicas é a ameaça de sanção.

79

A conexão entre elas, porém, é tema indiscutível para Hart, que identifica

aceitação de uma determinada lei ao caso concreto.80
O autor admite a moral como relativa, mas assevera que existe um
conteúdo mínimo (proibição do uso da violência, exigência de verdade, de
comportamento correto e de respeito aos compromissos), comum a qualquer
ordenamento jurídico. A busca deste parte do pressuposto que o objetivo de toda
sociedade é a sobrevivência. Trata81

sociais há algumas que podem ser esclarecedoramente qualificadas de leis naturais e
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Idem nota 55
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Idem nota 37. p. 67
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"Em qualquer comunidade há uma sobreposição parcial de conteúdo entre a obrigação jurídica e a
moral; embora as exigências das regras jurídicas sejam mais específicas e estejam rodeadas por exceções
mais detalhadas do que as correspondentes regras morais". Idem nota 56 p. 185
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Idem nota 38. p. 66
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Idem nota 38. P. 70
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82

São regras que constituem um elemento comum entre Direito e moral.
O Direito amolda-se à moral por esse conteúdo mínimo. Identificam-se,
então, diversas distinções entre direito e moral ao mesmo tempo em que se defende seu
íntimo relacionamento, em especial, por meio de um núcleo mínimo, reconhecendo-se,
ainda, que exista estreita relação entre o direito e a moral, o que vai além das teorias
juspositivistas, conforme já mencionado, comprovando-se que não há uma separação
rígida entre o Direito e a Moral.

1.4.3 - A relação entre Moral, Direito e Justiça

O autor Gustav Radbruch83 afirma que a relação existente entre direito e
moral reside no fato de que a moral é fim do direito e, por isso, é fundamento da sua
validade obrigatória, de tal sorte que só a moral pode fundamentar a força obrigatória do
direito.
O autor afirma que o Direito está a serviço dos valores culturais e o
conceito de D

; porém por meio

onde ele está a serviço dos valores culturais.84 A justiça é o ideal perseguido pelo
Direito, sendo ela uma forma de manifestação do que é moralmente bom.
Com o mesmo entendimento, encontra-se Miguel Reale, entendendo que,
na relação com o direito positivo, este pressupõe a justiça como condição de sua
legitimida

Direito como condição de

viabilidade.85
Então, o Direito encontra a sua legitimação na moral ao mesmo tempo
em que se destina a ser instrumento de realização da justiça. E, na relação entre os
valores inerentes à moral e à justiça, é cuidadoso mencionar que obras clássicas como as
82

Idem
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RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. Tradução Marlene Holzhausen, Editora Martins Fontes.
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Idem p. 47

REALE. Miguel. Teoria Tridimensional do Direito, Teoria da Justiça, Fontes e modelos do Direito.
Lisboa: Imprensa Nacional, 2003, p. 195
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citadas (Kelsen, Hart e Radbruch), advêm de uma visão do mundo caracterizada pela
ordem e pela estabilidade. Na contemporaneidade, pós-século XX, o que há são
sociedades plurais, em que diversos valores multiculturais convivem em um mesmo
território. Essa característica das sociedades atuais pode dificultar a identificação do
núcleo mínimo da moral, nas normas jurídicas, uma vez que são frutos dessa mistura e
podem ensejar aparentes contradições entre si. Deve-se ter como norte o respeito à
dignidade do outro e às diferenças como condição sine qua non para a paz social e como
vetor interpretativo. As aparentes contradições devem ser sanadas pela hermenêutica.

1.5 - Hermenêutica Contemporânea

O reconhecimento dessa conexão entre o Direito e a Moral é fundamental
para que se possam analisar as regras disciplinadoras dos conflitos sob a perspectiva da
legitimidade. Todavia, conforme o exposto, é possível que, no âmbito de um conflito
(de valores, por exemplo), se invoquem conteúdos morais diferentes (já foi dito sobre a
relatividade da moral) em que cada parte envolvida almeje o reconhecimento dos seus
valores pela outra. Cabe à hermenêutica indicar o caminho para dirimir a controvérsia.
Para tanto, é preciso compreender que há uma interligação entre o conteúdo das normas
de direito e as normas morais e que a interpretação da lei deve ocorrer dentro de uma
ótica hermenêutica pós-positivista.
Com efeito, a autonomia do Direito, da forma concebida pelo
positivismo, cingia-o às suas próprias estruturas, sendo apartado das esferas social,
política e moral da sociedade, do mesmo modo que subsiste uma separação
intransponível entre Estado e sociedade, com consequente distanciamento entre Direito
e realidade. Não é esse o resultado desejado nem tampouco é útil uma norma de direito
vazia de conteúdo, já que não se mostra aparelhada e apta a solucionar os conflitos
intersubjetivos que irão ocorrer na comunidade regulada por ela (norma).
Na perspectiva clássica do positivismo, o Direito é alicerçado nas
seguintes características: a) caráter científico; b) emprego da lógica formal; c) pretensão
de completude; d) pureza científica; e) racionalidade da lei e neutralidade do intérprete.
Nesses termos, a aplicação do Direito consiste em um processo lógico-dedutivo de submissão da relação de fato (premissa menor) à lei (premissa maior),
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limitando-se o intérprete a declarar o direito em uma conclusão natural e óbvia. A
decisão judicial torna-se jungida aos termos legais, exatamente porque todo o Direito se
encontra nas previsões do direito positivo. De outro modo, inadmissível qualquer
subjetividade judicial, sendo o julgamento concebido como ato politicamente neutro. O
.
O positivismo jurídico teve a sua época e, nele, a ligação entre Direito e
Moral veio a desaparecer, absorvida na sua ideia de autossuficiência, que conferiu às
normas de direito um perfil completamente dissociado da Moral, com o que buscava o
status de ciência. No entanto, esse divórcio substantivo entre Direito e Moral
proporcionou (ou melhor, não foi capaz de frear) a ocorrência de resultados
exacerbadamente cruéis e totalmente contrários à ideia de Justiça86, que se espera seja
viabilizada pelo Direito. A justiça é a função precípua do Direito em nome dela e cobra-se para que ele seja eficaz na regulação das condutas.
Tem-se como norte mais adequado para buscar a solução aquela que
proporcione a maior pacificação social e privilegie a ética e o respeito à dignidade
humana. Esse caminho realiza uma interligação entre o conteúdo das normas de direito
e da moral.
Esse há de ser o viés hermenêutico e interpretativo do direito vigente e
essa premissa encaixa-se perfeitamente na proposta de resolução de conflitos pela
mediação e conciliação. Nesses mecanismos (de solução dos conflitos), a resposta final
emerge do consenso, que, por sua vez, é fruto do diálogo e da ponderação de valores na
contenda. Nesse processo deliberativo, muitas são as possibilidades interpretativas que
podem surgir do direito e serão válidas, desde que respeitem o núcleo da moral
absoluta.
A mais adequada há de ser sempre aquela que comunga direito e justiça.
Não se chega ao objetivo citado trilhando exclusivamente o caminho do positivismo
jurídico. O direito não é um sistema autopoiético; auto-referenciando; fechado e
bastante em si mesmo.
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Fala-se especificamente do holocausto nazista. Hitler alçou ao poder por meios democráticos e realizou
as modificações na Constituição de Weimar sem violação formal na ordem jurídica positiva.
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Por essa razão, importante observar o que diz a Filosofia. O estudo da
doutrina Aristotélica87 mostra-se atual e consentâneo com a perspectiva da hermenêutica
contemporânea dos textos legislativos. O que é dito por ele em relação à Ética e à
Justiça é assaz importante como suporte à interpretação dos textos legais, servindo
como um vetor indicativo.
Se a moral é um conjunto de comportamentos e normas aceitos como
válidos nas relações humanas, a ética preocupa-se em estudar a aceitação desses
comportamentos como legítimos.
O vetor indicativo da interpretação mais adequada do texto legal
privilegia o comportamento tido como ético em detrimento de qualquer outro. A ética
estuda como se dão o comportamento do sujeito e os seus valores, vale dizer, o conjunto
do agente moral e as suas virtudes em relação ao meio em que vive.
Dentro do contexto de tudo que já foi exposto, o agir ético é o agir com
olhar e respeito para com o outro. É a vetusta afirmação de não fazer ao outro o que não
se deseja para si. Especificamente no âmbito de resolução de um conflito intersubjetivo
significa ouvir o outro e colocar-se no seu lugar.

1.6

1.6.1

O agir humano na vida em sociedade:

O agir ético e a amizade aristotélica como forma de alcançar

justiça

O homem, já foi dito, é um ser gregário e voltado para a vida em
comunidade e para o entendimento. É capaz de raciocinar, realizar concessões em
relação custo-benefício e controlar seus instintos e impulsos, tornando-se bom e justo
por meio do hábito.
Dotado da capacidade de discernir e compreender, está o homem
habilitado ao livre arbítrio e a tornar-se responsável pelas suas escolhas. Livre e
responsável, é o homem apto a participar da vida em sociedade. A moralidade norteia as
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noções de certo e de errado nas escolhas que são feitas pelo homem, permitindo-lhe
avaliar as ações como boas ou más.
Como ser dotado de senso ético e consciência moral, além de avaliar as
suas ações como boas e más, realiza juízos de valor sobre o seu modo de ser e dos
demais. Nesse ponto, torna-se capaz de se colocar no lugar do outro.
Aqui o ponto nodal do processo dialógico, que permite o religare. Se o
conflito é a falência da inteligência humana em algum ponto, o retorno ao diálogo,
colocando-se no lugar do outro, faz novamente a ligação do homem com sua
racionalidade.
Este comportamento é uma manifestação de vontade de conviver
socialmente e de respeito para com o outro. O homem é amigo do homem.
A relação é de amizade cívica, baseada na tolerância como o vetor que
permite reconhecer os valores do outro88. Esse modo de viver conduz à harmonia e à
paz social, os quais são o fim último da justiça. As normas jurídicas prestam-se a servir
de instrumentos para alcançar tal fim. Entende-se que esta é a razão da afirmação de
Aristóteles de que a amizade prescinde da justiça.89
A lei, quando permeada de conteúdo moral, busca constantemente
estabelecer (ou restaurar) a igualdade entre os indivíduos. Esta é que irá sustentar a
amizade cívica entre os cidadãos.90 Logo, ao tomar a amizade como vetor indicativo
para orientar a conduta humana na vida social, o que se toma é a orientação de que a
igualdade entre os homens deve ser não somente respeitada mas também buscada a todo
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res humanos, por isso
louvamos os que são amigos do seu semelhante. Até em nossas viagens podemos observar a formação de
89

sso que mesmo os justos necessitam

também da amizade; e consideraIdem 1155 a [30]
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também é rara a amizade. E onde a justiça menos existe que é na pior das formas, a tirania há pouca
ou nenhuma amizade. ... Tampouco existe amizade em relação a um cavalo, a um boi ou a um escravo
enquanto escravo, pois não há nada em comum entre as duas partes: o escravo é uma ferramenta viva e a
ferramenta é um escravo inanimado. Enquanto escravo, portanto, não se pode ser seu amigo, porém
enquanto ser humano isso é possível, pois parece haver uma certa justiça entre um homem qualquer e
outro homem qualquer que tenham condições de participar de um sistema jurídico ou ser partes em um
contrato: portanto, pode haver amizade com um escravo na medida em este é um homem. Idem. 1161 a
[30] a 1161 b [5-10]
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instante. Mesmo inseridas em meio a um conflito, as partes não se podem descolar
desse vetor, a fim de obter o retorno à igualdade da forma mais profícua possível.
Igualdade é dar a cada um o que é devido. A justiça busca alcançar esse
ponto. A amizade parte da igualdade como pressuposto para desenvolver-se. A
igualdade é o fim último da justiça e o inicial da amizade.
O ato próprio da justiça é igualar, e a amizade é a expressão dessa
igualdade. Correto então dizer que o direito tem como causa final a amizade. Por isso,
quanto mais igualdade estiver presente na sociedade, mais legítima ela será;91 quanto
mais as normas de direito forem capazes de garantir ou restabelecer igualdade; mais
legítimas serão.
Delimitado esse vetor indicativo de comportamento do homem, resta
apenas tecer breves considerações sobre o procedimento a ser adotado para que
verbalize as suas manifestações de vontade, as quais terão como norte a amizade
indicando o quão é importante a igualdade como fim a ser perseguido.

1.6.2- Manifestar-se pautado na razão prática e no agir comunicativo

As teorias da razão prática e do agir comunicativo têm o seu
desenvolvimento atribuído a Jurgen Habermas92. Muito embora o objetivo de Habermas
seja a formulação de uma teoria voltada para a vida social, de dimensões coletivas, as
suas ideias têm por base o privilégio ao diálogo e, como paradigma, a comunicação
entre os homens.
O objetivo dos ensinamentos de Habermas não se reduz à análise do
diálogo, mas proporciona material teórico para analisar a comunicação profícua e eficaz
entre os homens.
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Nas tiranias, então, a amizade e a justiça existem em um grau muito pequeno, mas nas democracias
elas têm uma intensidade muito maior, já que onde existe igualdade entre os cidadãos, estes têm muita
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Preocupa-o que o discurso seja ético. A solução para os conflitos emerge
do consenso, que, por sua vez, é fruto do diálogo. Para que o diálogo tenha fluência e
adesão, exige-se das partes que ajam com ética no seu discurso.

93

. É proposta uma

linguagem se constitui num meio capaz de possibilitar inteiramente o entendimento
mútuo. A linguagem se apresenta, então, como motor da integração social, tendo a
comunicação como o veículo de construção de uma identidade comum entre
94

A ação é orientada pela razão. Nessa relação, Habermas entende que são
três os possíveis usos da razão prática,95 os quais vão motivar o agir humano. São eles:
o uso pragmático, o uso ético e o uso moral.
Pelo uso pragmático da razão prática, o que impulsiona a ação é o
resultado que se pretende obter. A relação é de eficácia, não havendo questionamentos
sobre os conteúdos ético ou moral do agir. Trata-se, efetivamente, de um atuar
egocêntrico, focado no interesse de quem age. Assemelha-se ao homem apetitivo da
psicanálise, pois a ação não questiona a respeito das consequências para os outros seres
humanos. A ética é o utilitarismo, que pressupõe a felicidade como a obtenção de prazer
e ausência de sofrimento. Desnecessário dizer que tal agir é responsável pelas injustiças
sociais e pela exploração do homem por outro homem.
No uso ético da razão prática, pondera-se entre o tanto que é bom para o
homem e
96

Cuida-se de uma postura baseada

em valores sociais preestabelecidos, a qual não se choca com o egocentrismo. Diz o
autor:
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contrapõe à razão teórica de Kant, compreendida como a capacidade de pensar e raciocinar voltada para a
atividade intelectual.
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toca também as formas de vida que nos são
comuns. Assim, o ethos do indivíduo permanecia, para Aristóteles,
referido e adstrito à "polis" dos cidadãos. No entanto, as questões éticas
têm uma direção inversa das questões morais: a regulação dos conflitos
interpessoais entre as ações, os quais resultam de esferas de interesses
contraditórias, ainda não é tema aqui.

97

Esse uso da razão aproxima-se das orientações de Aristóteles, no que diz
o já exposto, o
hábito é que faz o agir virtuoso do homem, e a virtude é uma concepção definida pelo
grupo social a que pertence, visto que voltado para uma vida gregária. O agir ético é
motivado pela razão prática e integra os projetos individuais do homem ao projeto
coletivo da comunidade, o qual, por sua vez, respeita igualmente a individualidade.
O uso moral da razão prática faz que se indague, antes de agir, se aquele
comportamento que se irá adotar é moralmente certo. O escopo é que a ação justa
prevaleça e o diálogo e a interatividade se desenvolvam com esse objetivo. O uso moral
da razão prática reconhece a existência de posições e interesses conflitantes, razão pela
qual questiona e reflete antes de agir, reforçando a ideia de que o homem é um ser
gregário e age em função da realidade comunitária. Nesses termos, o uso moral da razão
prática fundamenta o desenvolvimento do agir comunicativo, pois é por meio do
diálogo que se estabelecerão, na sociedade, os princípios morais e a sua aplicabilidade.
Daí a importância do estudo da comunicação entre as pessoas, sendo ela o meio de
solucionar os conflitos.
As normas do agir comunicativo e do discurso98 adotado as quais têm em
vista o entendimento, são consideradas simples e fazem parte do cotidiano, toda vez que
um ser humano se comunica com os outros com esta finalidade: o entendimento. Os
97
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Habermas em seu livro Consciência Moral e Agir Comunicativo, estuda as questões relacionadas com o
caráter dialógico da moral e denomina sua reflexão sobre o discurso de "Ética do Discurso" A ética do
Discurso não dá nenhuma orientação conteudística, mas sim, um procedimento rico de pressupostos, que
deve garantir a imparcialidade da formação do juízo. O Discurso prático é um processo, não para a
produção de normas justificadas, mas para o exame da validade de normas consideradas
HABERMAS.Jurgen. Consciência Moral e Agir Comunicativo, Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1989. p. 148
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pilares são a universalidade (contra qualquer tipo de preconceito), o respeito às
diferenças e pelo outro, a sinceridade, a veracidade e o respeito pela verdade. O objetivo
é excluir qualquer manobra que tenda a distorcer o conteúdo que se busca expressar e
abrir caminho para o diálogo franco, verdadeiro, que busque a justiça, renunciando a
toda forma de violência e de coação.
Por esses termos, afirma-se que, no uso moral da razão prática, a vontade
e a razão coincidem, pois aquela não tem nenhum outro objetivo e não é determinada
por nenhum outro princípio, que não a própria razão. Afirma-se, então, tratar-se de
vontade livre, já que adstrita apenas à razão, ao contrário dos demais usos da razão
prática, onde a vontade é guiada ora pelo que é útil, ora pelo que é bom.
Esses aspectos das lições de Habermas guardam íntima relação com o
tema da resolução dos conflitos intersubjetivos e estabelece uma teorização do
procedimento que se pretende ver adotado como tendente ao entendimento.
A Teoria do Agir Comunicativo é plenamente adotada na prática quando
as pessoas participam de um processo dialógico em que têm a oportunidade de se expor
e de se colocar e argumentar e contra-argumentar, construindo, pelo diálogo e pelo
consenso, as possíveis soluções para o conflito existente. Reputa-se essa como sendo a
melhor forma de resolvê-lo visto como permite ao indivíduo tornar-se coautor da
solução, além de conferir-lhe autonomia e maturidade na resolução dos seus problemas.
Em um aspecto mais coletivo, permitir-lhe-á igualmente emancipar-se a ponto de deter
maturidade no processo dialógico para participar das deliberações sobre os destinos da
sociedade.

1.7- Considerações finais do capítulo

Com isso, pretende-se demonstrar que o homem tem em si características
suficientes que possibilitem resolver as divergências, compondo e mediando. A vida
gregária e o modo de se relacionar com o diálogo uns com os outros revela o grau de
atenção que se deve dispensar à forma como os homens se expressam.
Todo o caminho percorrido no texto indica que é pelo diálogo e pela
construção do consenso que se alcança a melhor solução para qualquer conflito
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intersubjetivo. Voltando os olhos para a sociedade contemporânea, assumindo os seus
valores e aplicando-os de forma pragmática, é possível observar que, de fato, o conflito
é a falência da inteligência humana.
É no Poder Judiciário que vão desaguar as desavenças, as quais se
transformarão em processos. Na contemporaneidade, está constatado o abarrotamento e
a insuficiência do Estado, pelo Poder Judiciário, de suportar tamanha quantidade de
contendas e de ações que diuturnamente chegam aos Tribunais.99 Essa é discussão sobre
, o qual vem suscitando, na
comunidade jurídica, os mais variados debates.
Em verdade, a discussão é sobre o acesso aos mecanismos de prestação
jurisdicional. Bem verdade que desses se espera a realização da justiça pelas suas
decisões. Mas justiça, como se observará, é algo mais do que a prestação jurisdicional.
Pois bem, dentro desse quadro fático, reflete-se sobre a melhor forma de
mais e melhor resolver os conflitos intersubjetivos que ocorrem no seio social. Nesse
ponto, o capítulo sugere voltar os olhos para o pensamento aristotélico e para o que ele
representa na sua descrição metafísica do homem. O homem é amigo do homem e foi
concebido para viver em sociedade. É preciso ter uma dose de fé e acreditar na
possibilidade da resolução dos conflitos intersubjetivos pelo diálogo e pela composição,
deixando-se a imposição de uma decisão por parte de um terceiro (Juiz) como última
ratio.
A composição deve ser incentivada, pois, como visto em Aristóteles100, é
pelo hábito que se constrói o agir correto e virtuoso. A solução dos conflitos
intersubjetivos de forma consensual oportuniza a comunicação mútua, em que as partes
envolvidas podem compartilhar dúvidas, anseios, sentimentos e problemas inerentes aos
conflitos assim como as possíveis soluções e mudanças de atitudes para a pacificação do
mesmo. Tornam-se senhores das próprias escolhas e das decisões que tomam, além de
prestigiar-se, dessa forma, a dignidade da pessoa humana.
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2. CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO:

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E O MOVIMENTO DE ACESSO À JUSTIÇA

2.1- Introdução

O Poder Judiciário tem sido severamente criticado quanto ao
desempenho da sua atividade-fim, qual seja, a prestação jurisdicional. Fala-se
abertamente, por esse e por outros motivos em crise. O fenômeno não é novo nem
exclusivo da realidade brasileira.
Dentre os muitos aspectos de tal situação, importa à pesquisa tratar do
tema da efetividade da prestação jurisdicional. No capítulo anterior, tratou-se do
conflito intersubjetivo e da norma jurídica a incidir sobre ele. Defendeu-se que a norma
jurídica deve revelar-se como um instrumento apto a gerir o conflito. Quanto mais ela
demonstrar essa aptidão, maior a sua legitimidade, pois maior será a sua capacidade de
trazer a paz e o bem-estar social e, por consequência, proporcionar justiça.
Nesses limites, observam-se, na seara processual, pesquisas acadêmicas
com preocupação de igual natureza. Objetiva-se a potencialização das normas
processuais no quesito legitimidade e, para o mesmo mister, a jurisdição não limita a
existência de outras formas de solução de conflito; mesmo tem os seus limites.
Tomando por base tal sentido, no capítulo que se segue, analisam-se os
mecanismos alternativos de solução de conflitos, mais especificamente, os institutos da
mediação e da conciliação, no contexto do movimento universal do acesso à justiça,
para, no último capítulo, analisá-los pormenorizadamente quanto à compatibilidade com
o processo penal, objetivando seguir na linha de que o Direito deve ser o mais efetivo
possível na sua tarefa de regulação das relações humanas. E, sendo o Judiciário o
cenário onde esta tarefa se realiza, deve contar com os instrumentos os mais adequados
possíveis. No âmbito do processo penal, tais mecanismos colaboram, por via reflexa,
com o combate às cifras negras, fomentando o acesso à justiça.
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Inicia-se tratando das formas de composição dos conflitos classificadas
sob as vertentes da autodefesa, da autocomposição e da heterocomposição,
distinguindo-as umas das outras.
A seguir, expõe-se sobre os mecanismos alternativos de solução de
conflitos e sobre o movimento de acesso à justiça, trazendo a lume também as críticas e
divergências acerca desses mecanismos alternativos. Destacam-se, neste tópico, as
, em que foram estudados os obstáculos para o
implemento do acesso à justiça e foram indicadas sugestões para transpô-los sob a

No item posterior, expõe-se sobre a complementaridade existente entre
os métodos de autocomposição e heterocomposição e o uso adequado de tais meios de
acordo com o conflito a ser administrado. Nessa temática, entende-se pertinente noticiar
e expor brevemente sobre o Sistema Multiportas.
Objetiva-se realizar a distinção entre conciliação e mediação, a fim de
desmitificar a comezinha confusão entre os institutos.
Por fim, trata-se da mediação, das suas espécies e das barreiras existentes
para a sua implementação.

2.2- Considerações Gerais: formas de composição dos conflitos

De acordo com as normas jurídicas, tradicionalmente dividem-se em três
as formas de resolução de conflitos: (a) autodefesa; (b) autocomposição e (c)
heterocomposição. Esta última se subdivide em: c.1) Jurisdição

feita pelo Estado e

c.2) Arbitragem feita por particular, em certos casos permitidos pela Lei.

(a) Autodefesa (ou autotutela)
Esta forma de resolução dos conflitos é apontada como a mais primitiva,
quando ainda não existia, acima dos indivíduos, uma autoridade capaz de decidir e
impor a sua decisão aos contendores. O único meio de defesa do indivíduo (ou do
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grupo) era o emprego da força material ou da força bruta contra o adversário, para
vencer a sua resistência.
Restringia-se à imposição de uma solução pelo mais forte sem que
houvesse a afirmação da existência ou da inexistência de direito, apresentando como
características essenciais a ausência de juiz imparcial e a imposição do interesse da
parte mais forte.
Por não garantir justiça, mas somente a vitória do mais ousado sobre o
mais tímido, tal prática foi vedada pelos Estados modernos. Todavia, o Estado permite a
autodefesa em situações excepcionais, como, por exemplo, no caso de esbulho da posse
(art. 502 CC).
Essa exceção justifica-se pelo fato de o Estado nem sempre poder fazer-se presente no momento em que um direito é violado. Assim, para evitar o perecimento
deste, o seu titular poderá realizar atos por conta própria para garanti-lo, nos casos em
que a lei permite, desde que o faça imediatamente após a violação, ou quando o direito
estiver prestes a ser vulnerado, devendo haver, sempre, a proporcionalidade entre o
agravo sofrido e a resposta.

(b) Autocomposição
No direito moderno, está presente como forma residual. Representa um
método primitivo de resolução de conflitos entre pessoas. Consiste em um
dos indivíduos, ou ambos, abrirem mão do seu interesse por inteiro ou de parte dele.
Apesar de primitiva, é a mais eficiente e legítima maneira de se
comporem conflitos, já que é espontânea e reflete uma disposição dos próprios
envolvidos em acatar o que é resolvido. Por isso, tem sido estimulada pelo Estado
Moderno, por exemplo, pela conciliação.
No ordenamento pátrio, a autocomposição pode ocorrer de forma extra
ou endoprocessual, isto é, antes da instauração do processo ou durante a sua pendência.
Na segunda hipótese, os incisos II, III e V do artigo 169 do CPC prevêem a extinção do
processo com a resolução do mérito.
Com a Constituição de 88, no seu artigo 98, inciso I, estabeleceu-se a
possibilidade de autocomposição no âmbito penal, com a transação (embora sempre
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acompanhada de controle jurisdicional, de acordo com a norma que regulamentou) em
casos de infrações penais de menor potencial ofensivo, dispositivo que só veio a ser
regulado em 1995, pela Lei 9.099, que trata dos Juizados Especiais.
A autocomposição costuma ser classificada de três formas: (i)
desistência: consiste na renúncia à pretensão. Em outras palavras, aquele que dá início
ao conflito de interesses renuncia ao direito que supostamente lhe assiste; (ii)
submissão: consiste na renúncia à resistência oferecida à pretensão. Ou seja, aquele de
quem se reivindica algo abre mão de seu interesse e (iii) transação: consiste em
concessões recíprocas. Em miúdos, é quando ambos abrem mão de elementos, em busca
de um meio-termo, que melhor satisfaça os interesses de ambos.
São exemplos de autocomposição: a transação civil (artigos 840 a 850,
CC), a conciliação (artigos 21 a 26 da lei 9.099/95, artigos 331, §1, CPC) e a transação
penal (artigos 72 a 76 da Lei 9.099/95).
Essa é a forma de que se tratará doravante, ao final deste capítulo e no
seguinte. Não há divergência na doutrina no sentido de que a autocomposição é solução
dos conflitos diretamente pelas próprias partes ou, quando muito, com a presença de um
mediador.101
Em que pese ao fato de o mediador ser um terceiro que intervém no
conflito, a mediação não é classificada como uma forma heterocompositiva, pois nela a
solução é coconstruída pelas partes envolvidas. A tarefa do mediador é tão somente
auxiliar esta construção. A decisão não é adjudicada por esse terceiro e comunicada (ou
melhor, determinada; imposta) de forma pronta e acabada aos envolvidos. Por isso, a
mediação é entendida como autocompositiva, diversamente da arbitragem e da
jurisdição, como se confirmará.
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De acordo com Amauri Mascaro Nascimento, a divisão dos meios de solução de conflito ocorre em
dois grandes grupos: autocomposição e heterocomposição. Na forma autocompositiva estão a conciliação
e a mediação e, na forma heterocompositiva estão a arbitragem e a jurisdição. Segundo esse autor,
posição quando, não sendo resolvidos pelas partes, os conflitos são solucionados por
um órgão ou uma
Compêndio de Direito Sindical, 2ª ed. São
Paulo: Ed. LTr,. 2000. p. 225/226 e 255.
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(c) Heterocomposição
.A Jurisdição
A Jurisdição é função do Estado, que atua diante de conflitos
desencadeados por um entrechoque de interesses, os quais têm por consequência a
insatisfação de uma pretensão (jurisdição contenciosa) ou nas situações em que, embora
não exista lide, há interesses cuja importância social é de tamanha monta, que faz que o
Estado os ampare de forma efetiva, tornando a intervenção jurisdicional obrigatória para
a validade do ato ou do negócio jurídico. Em verdade,
do Estado para tutelar direitos subjetivos (jurisdição voluntária ou graciosa ou
administrativa ou honorária). Por exemplo, a interdição da venda de bens de
incapazes.102
Ela substitui a vontade das partes envolvidas.

. A Arbitragem
A arbitragem constitui um meio alternativo para a solução de litígios sem
intervenção de um juiz de direito ou de qualquer outro órgão estatal. Não tem a
pretensão de rivalizar com o Judiciário nem contra ele atenta, porque o Poder Judiciário,
independente e forte, constitui o esteio do Estado de Direito. O seu procedimento é
102

De acordo com Alexandre Freitas Câmara e Daniel Assumpção Neves, a maior parte da doutrina,
adepta da teoria administrativista ou clássica, não reconhece a jurisdição voluntária ou graciosa como
jurisdição propriamente dita. Para Moacyr Amaral Santos, "somente a jurisdição contenciosa é a
verdadeira e legítima jurisdição (...)".No mesmo sentido posiciona-se Humberto Theodoro Júnior, para
quem na jurisdição voluntária "o juiz apenas realiza gestão pública de interesses privados (...). Aqui não
há lide nem partes, mas apenas um negócio jurídico processual, envolvendo o juiz e os interessados". Em
contraposição à teoria clássica, a teoria revisionista considera a jurisdição voluntária como espécie de
jurisdição, rebatendo os principais argumentos da teoria administrativista.
Afirmam os clássicos não existir lide na jurisdição voluntária. Porém, a lide não é indispensável à atuação
jurisdicional, pois há casos de jurisdição contenciosa em que inexiste litígio. Elpídio Donizetti Nunes,
adepto da teoria administrativista, sustenta que a decisão do juiz, na jurisdição voluntária, não faz coisa
julgada. Entretanto, atenta Alexandre Freitas Câmara que "a coisa julgada é atributo de alguns
provimentos jurisdicionais, mas não de todos". Ex.: a sentença cautelar.
Convém, igualmente, fazer menção à crítica que incide sobre o vocábulo "jurisdição voluntária". A
impropriedade do termo reside no fato de que essa espécie de jurisdição não é espontânea, mas
obrigatória. As partes ou interessados, necessariamente precisam recorrer ao Estado-juiz, pois a chancela
jurisdicional é indispensável para a validade do ato ou negócio jurídico. Dessa forma, se um casal, por
exemplo, resolve desconstituir a sociedade conjugal, devem recorrer ao Poder Judiciário, sendo vedado
aos cônjuges contrair novas núpcias sem a sentença homologatória do divórcio. CÂMARA, Alexandre
Freitas. Lições de direito processual civil. 8ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, v. 1, 2004. p. 69/70 e
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 2ª ed. São Paulo: Método, v.
único. 2010
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regulado pela Lei 9.307/96, e sua decisão tem eficácia de título executivo judicial pelo
art. 475-N, inciso IV, do CPC.
Ao lado das formas de autocomposição, a arbitragem vem ganhando
destaque como modalidade de mecanismos alternativos de solução de conflitos.
Esses mecanismos alternativos de solução de conflitos eclodiram com a
terceira onda renovatória de Mauro Cappelletti, com o escopo de incrementar novos
instrumentos jurídico-processuais que conferissem maior eficácia à prestação
jurisdicional e ampliassem o acesso à justiça. Para tal mister, atuam concomitante à
jurisdição, não só desafogando o abarrotado Poder Judiciário (no caso dos mecanismos
fora do Poder Judiciário) senão também proporcionando uma solução mais legítima e
dando um salto qualitativo à prestação jurisdicional (no caso dos mecanismos
híbridos).103

2.3- Mecanismos de solução alternativa de conflitos e o movimento de
acesso à justiça

O período pós Segunda-Guerra Mundial marcou o desenvolvimento da
temática dos direitos humanos como valor universal, resultando na Declaração
Universal dos Direitos do Homem pela Organização das Nações Unidas, em 1948.104
Nas décadas de 50 e 60, observam-se os direitos humanos como o vetor
axiológico do Direito Internacional, que se desenvolve com base em tais princípios.
Notam-se o surgimento crescente de organizações e de sistemas internacionais de
proteção ao ser humano e o fortalecimento dos então já existentes, por conta da
enfatização do tema.
Uma vez afirmados e consolidados os direitos humanos como valor
universal, como consequência, nas duas décadas seguintes (70/80), surgiram
103

Como mecanismos alternativos de solução de conflitos do tipo puro entendem-se: a negociação, a
mediação e a arbitragem e, do tipo híbrido, a mediação e conciliação administradas pelo Poder Judiciário,
a remissão no ECA, o Termo de Ajustamento de Conduta na Lei 7.347/85, a Transação Penal do art. 76
da Lei 9.099/95, a Mediação Penal e a Justiça Restaurativa
104

Sobre a declaração, há informações no site: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Introduction.aspx
consultado em 16.11.2011, e na obra de MARITAIN, Jacques, Los derechos del hombre. Barcelona: Laia.
1976 p. 26.
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movimentos, notadamente na Europa e posteriormente na América do Norte, que
buscam formas de garantir a eficácia desses direitos, atribuindo a essa garantia, a ideia
de distribuição de justiça.
O movimento de acesso à justiça é, portanto, de luta por conferir eficácia
aos direitos humanos já reconhecidos. De cunho igualmente universal, ele ocorre por
manifestações com enfoque dúplice: na ciência jurídica, no seu aspecto teórico, e na
. 105
Sob o aspecto teórico, o movimento estabelece críticas contra o
formalismo jurídico e a dogmática da ciência jurídica, reconhecendo que o sistema
jurídico não pode ser tomado meramente como sistema de normas produzidas pelo
Estado, não sendo correto analisá-lo exclusivamente sob o aspecto normativo. A
normatividade do direito é um dos elementos, mas não o principal.

106

o elemento mais importante, e a razão da ciência do direito é a

regulação da vida em comunidade. Como resultado, normas editadas para um fim em si
mesmo produzem sistema jurídico dissociado da realidade, pois a sociedade humana é
complexa e necessita ser disciplinada por normas antenadas com essa característica, sob
pena de não lhe oferecer respostas adequadas.107
Na sua outra face, como movimento de reforma, a bandeira do acesso à
108

No campo do processo, o movimento pretende que o acesso à justiça seja
mais do que o mero direito de petição ao Judiciário, destinando-se a contribuir para o
aprimoramento da prestação jurisdicional, tornando-a mais democrática, célere, eficaz e
legítima. Para a maior parte dos adeptos desse movimento, ele comporta o uso de
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CAPPELLETTI. Mauro. Os Métodos Alternativos de Solução de Conflitos no Quadro do Movimento
Universal de Acesso à Justiça. Revista de Processo, n. 74, ano 19, abril-junho/94, São Paulo: RT, p. 8297.
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CAPPELLETTI fala em concepção tridimensional da norma jurídica, em que a primeira dimensão diz

o impacto, dessa resposta jurídica sobre a necessidade,
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soluções extrajudiciais, quando se afigurarem como a alternativa adequada, como se
notará.
Sobre as críticas ao uso extrajudicial de métodos alternativos de
conflitos, Richard L. Abel.

109

obtempera os argumentos dos defensores dos meios

extrajudiciais, afirmando que, dessa forma, o movimento não estaria rompendo o
obstáculo econômico e trazendo justiça aos hipossuficientes, mas sim se arriscando a
tice for
Mister mencionar também a divergência de Mauro Cappelletti com Vittorio

alto grau e da concordância nas suas ideias, Cappelletti abre as perspectivas admitindo
que os novos instrumentos jurídico-processuais possam ser extrajudiciais, enquanto
Vittorio Denti se posiciona de forma mais tradicional, contestando esses pensamentos
de Mauro Cappelleti e entendendo-as, nesse particular, como uma forma de privatização
da justiça.
Nos Estados Unidos da América, a divergência manifesta-se de forma
mais evidente entre os professores Lon Fuller e Owen Fiss. O primeiro, em artigo
publicado na Harvard Law Review110, expõe que nem todas as questões terão como
melhor solução a decisão por adjudicação (uma sentença judicial). De acordo com o
autor, existem casos,

111

),

nas quais a complexidade intrínseca em tais querelas faz que sejam resolvidas de forma
satisfatória aos envolvidos com o gerenciamento do conflito, e não com o racional
silogismo das decisões judiciais. A controvérsia em tais situações é multifacetada e

Para Lon Fuller, o policentrismo enseja algumas conclusões: (a) há
limites entre os mecanismos de solução de conflitos, pois o modelo adotado (jurisdição)
não se presta a resolver todos os conflitos; (b) como consequência, há inadequação
109

Richard L. Abel.
. 109 in R.L. Abel, (ed.) The Politics of
Informal Justice, vol. I, Academic Press, N.York, 1982, p. 287 e ss. indicado por Cappelletti, no artigo
citado onde responde às críticas do referido autor.
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FULLER. Lon L. e WINSTON. Kenneth I. The Forms and Limits of Adjudication. Harvard Law
Review Vol. 92, No. 2 (dec., 1978), p. 353-409
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A expressão não possui uma definição exata, mas a origem indicada por Fuller seria o autor Michael
Polanym no livro The Logic of Liberty: Reflections and Rejoinders; escrito originalmente 1951mas com
republicações posteriores.
unsuited to solution by adjudication, how many they in fact be solved? So far as I can see, there are only
two suitable methods: managerial direction and contrac
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estrutural entre o processo e as questões do mundo moderno; (c) este descompasso gera
decisões que não pacificam e; (d) por essa razão, reconhece-se a natureza subsidiária da
jurisdição.
Owen Fiss, em sentido contrário, expõe na edição seguinte do referido
periódico, artigo em defesa da exclusividade de adequação da decisão judicial para
todas as disputas em matéria de direito.

112

De acordo com Fiss, a teoria de Fuller

baseia-se na necessidade do consentimento como legitimador das decisões. Haveria de
ter a participação dos interessados na tomada de decisões, o que ocorre, por exemplo, na
resolução de conflitos pela negociação, mas não na adjudicação.
Por essa razão, de acordo com Fuller, as questões policêntricas seriam
um limite à adjudicação, uma vez que a solução consensual e negociada é a única capaz
de realmente pôr fim à demanda de forma que o conflito seja realmente pacificado. Para
Fiss, não seria por conta da imposição de uma decisão por terceiro que se perderia a
legitimidade da solução, mas sim por algum vício do processo que impedisse a
participação de todos. O autor caminha para o desenvolvimento de teoria que garanta,
de fato, a participação dos envolvidos no processo (o garantismo processual), a qual se
dá com a intervenção técnica dos representantes respectivos. A bandeira defendida é
incrementar mecanismos processuais que confiram maior legitimidade à sentença
judicial. Assevera que, no interior do Poder Judiciário, existe a certeza de que os juízes
são guiados para a aplicação de valores constitucionais nas suas decisões. Reconhece
que erros podem ser cometidos;, contudo não justificam concluir pela inadequação da
decisão adjudicada, importando saber se a atuação judicial foi praticada com abuso aos
limites da adjudicação.
Fiss pondera ainda a defesa do uso dos meios alternativos de solução de
conflitos, afirmando que a premissa que os justifica se baseia em uma sociedade que
não corresponde à realidade: horizontalizada com indivíduos em condições de igualdade
entre si. Todavia, a sociedade real seria verticalizada, notadamente diante do poderio
econômico de grandes corporações, sendo necessários os mecanismos de proteção para
os indivíduos. O judiciário seria a expressão do poder estatal na criação desses
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mecanismos e o local capaz de oferecer garantias aos que se encontram em situação
inferior na relação. Daí porque imprescindível e inafastável, não havendo de se falar em
composição de conflitos legítima fora do Poder Judiciário.
De toda sorte, preocupa à corrente de pensamento que defende os meios
alternativos de solução de conflito possibilitar a participação no processo aos
hipossuficientes (devido ao alto custo das demandas judiciais), a defesa mais eficaz dos
interesses supraindividuais (evitando inclusive as demandas repetidas), assim como o
estabelecimento de um rito mais simples (dando azo a um processo mais ágil,

2.3.1- O Projeto Florença e as ondas renovatórias:

O Projeto Florença, foi coordenado por Mauro Cappelletti como
professor da Università degli Studi di Firenze e do Instituto Universitário Europeu.
Concluído em 1978, tratou-se de uma pesquisa em que foram coletados, empiricamente,
dados da situação do Poder Judiciário de diversos países com a finalidade de identificar
os principais obstáculos que se mostravam impeditivos ou inibidores da distribuição e
do mais amplo acesso à justiça nesses países. Ao final, essas informações obtidas deram
origem a propostas para otimização do sistema jurisdicional, refutadas pelo autor como
soluções simples e fáceis de serem implementadas.
Cuida-se de pioneiro projeto institucional de estudo e reflexão sobre o
tema, diagnosticando os principais problemas e obstáculos e indicando as opções. A
troca de experiências entre os Estados que aderiram ao Projeto permitiu mais
legitimidade às conclusões. Ao longo dos estudos, foram expostos os êxitos e as falhas
nas alternativas que vinham sendo buscadas na superação dos problemas dos
respectivos Poderes Judiciários. No Brasil, parte do relatório da pesquisa foi publicada
sob o título
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, influenciando sobremaneira a comunidade

acadêmica e os movimentos de reforma legislativa quanto ao tema processual.
É pacífica a concepção de que o processo é um instrumento. Por essa
razão, o estudo afasta-se do formalismo dogmático para buscar soluções que, de fato, o
113

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Norhfleet.
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tornem instrumento de garantia do atendimento dos direitos fundamentais do homem, os
quais são positivados nos respectivos ordenamentos jurídicos. O objetivo é pragmático:
a busca por melhor atender esses direitos. Cappelletti define acesso à justiça como
114

e afirma sobre a evolução histórica

do tema:

O conceito de acesso à justiça tem sofrido uma transformação importante,
correspondente a uma mudança equivalente no estudo e ensino do
processo civil. Nos estados liberais
dezenove, os procedimentos adotados para a solução dos litígios civis
refletiam a filosofia essencialmente individualista dos direitos, então
vigorante. Direito ao acesso à proteção judicial significava essencialmente
o direito formal do indivíduo agravado de propor ou contestar uma ação.

para a sua proteção. (...)
(...) A justiça, como outros bens, no sistema do laissez-faire, só podia ser
obtida por aqueles que pudessem enfrentar seus custos; aqueles que não
pudessem fazê-lo eram considerados os únicos responsáveis por sua sorte.
O acesso formal, mas não efetivo à justiça, correspondia à igualdade,
apenas formal, mas não efetiva. (...)
À medida que as sociedades do laissez-faire cresceram em tamanho e
complexidade, o conceito de direitos humanos começou a sofrer uma
transformação radical. A partir do momento em que as ações e
relacionamentos assumiram, cada vez mais, caráter mais coletivo que
individual, a sociedades modernas necessariamente deixaram para trás a

típicas dos séculos dezoito e dezenove. O movimento fez-se no sentido de
reconhecer os direitos e deveres sociais dos governos, comunidades,
associações e indivíduos. Esses novos direitos humanos, exemplificados
pelo preâmbulo da Constituição Francesa de 1946, são, antes de tudo, os
necessários para tornar efetivos, quer dizer, realmente acessíveis a todos,
os direitos antes proclamados. (...). Tornou-se lugar comum observar que
a atuação positiva do Estado é necessária para assegurar o gozo de todos
esses direitos sociais básicos. Não é surpreendente, portanto, que o direito
ao acesso efetivo à justiça tenha ganho particular atenção na medida em
114

Idem
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que as reformas do welfare state têm procurado armar os indivíduos de
novos direitos substantivos em suas qualidade de consumidores,
locatários, empregados e, mesmo, cidadãos. De fato, o direito ao acesso
efetivo tem sido progressivamente reconhecido como sendo de
importância capital entre os novos direitos individuais e sociais, uma vez
que a titularidade de direitos é destituída de sentido, na ausência de
mecanismos para a sua efetiva reivindicação. O acesso à justiça, pode,
portanto, ser encarado como o requisito fundamental
direitos humanos

o mais básico dos

de um sistema jurídico moderno e igualitário que

pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos. 115

Nesses termos, surgiram as ondas renovatórias, que em verdade, são os
três (e posteriormente quatro) aspectos principais da sua teoria. A primeira identificou
como obstáculo o aspecto econômico e teve por objetivo, aprimorar a adequada
representação legal aos pobres: a assistência jurídica. A segunda visou à tutela dos
interesses difusos e coletivos, buscando mecanismos que suprissem a carência
organizacional na defesa desses interesses. E a terceira veio para simplificar o sistema
processual

civil,

buscando

uma

melhor

prestação

jurisdicional

e

menos

, imprimindo um ritmo mais dinâmico ao processo. Com o
incremento de novos instrumentos jurídico-processuais,116 busca-se o acesso à justiça.
Remover-se-iam, assim, o que se entendeu como os principais obstáculos
à reforma processual: (i) econômico, (ii) organizador e (iii) processual.
A quarta onda surge em releitura feita pelo próprio Mauro Cappelletti ao
seu projeto original. Nele acrescenta a efetividade do direito processual como tópico,
dividindo-o em duas vertentes: (a) das liberdades públicas, que visa a combater o
exercício abusivo do uso do direito pelo Estado e (b) dos direitos sociais, cujo objetivo é
apetrechar o processo como instrumento para sanar as omissões do Estado no que tange
às políticas públicas.
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Idem p. 9/12.

Os novos instrumentos jurídico-processuais podem manifestar-se dentro da esfera jurisdicional ou fora
dela. Quando internos, são nomeados de tutela diferenciada e podem ocorrer, por exemplo, com
deformatização dos procedimentos clássicos, com a adoção de tutelas de urgência, com a efetividade na
execução; com o balizamento de decisões pelos precedentes e pelos juizados de pequenas causas. Fora do
Poder judiciário, podem ocorrer pela desjudicialização dos procedimentos (por exemplo as agências
reguladoras e a utilização da estrutura cartorária e notarial
Lei 11.414/07) ou pelos mecanismos
alternativos de solução de conflitos, já mencionados na nota 79 .
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Quanto ao tema ora exposto, interessa o que foi dito com relação à

certas áreas ou espécies de litígios, a solução normal
em Juízo

o tradicional processo litigioso

pode não ser o melhor caminho para ensejar a vindicação efetiva de
O estudo foca na procura de alternativas.117
Repita-se que o Direito é o meio de regulação da vida em comunidade,

destinando-se a realizar a paz e o bem-estar social, regulando as relações humanas e
buscando discipliná-las para que não haja conflitos, mas também atuando sobre eles
quando ocorrem. A finalidade da ciência jurídica é servir de forma pragmática, ao
homem. Em tal esteio, a fluidez por vezes se faz necessária, admitindo meio menos
ortodoxos, desde éticos e moralmente aceitos, quando mostrarem ser capazes de atender
aos anseios da comunidade.
Os meios alternativos de solução de conflito oxigenam a ciência do
processo e fortalecem o Poder Judiciário, na medida em que, quando judiciais, ao
resolver a contento as demandas, conferem maior legitimidade ao sistema. Quando
extrajudiciais, o desoneram para que possa intervir com mais liberdade de ação nas
situações de sua exclusiva competência.
Importam, neste capítulo, mais precisamente os mecanismos alternativos
de solução de conflitos nomeados de conciliação e de mediação. Muito embora possam
ocorrer de forma pura e, portanto, fora do Poder Judiciário, em matéria de direito
processual penal, por existir em pauta a aplicação de uma pena cominada pelo Estado, o
estudo concentra-se na sua adoção dentro do processo.
Antes de entrar na diferenciação deles, mister se faz estabelecer a
distinção entre as formas de solução e de conflitos pela autocomposição e
heterocomposição.
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CAPPELLETTI. Mauro. Os Métodos Alternativos de Solução de Conflitos no Quadro do Movimento
Universal de Acesso à Justiça.
ado, a procura
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2.4- Autocomposição e heterocomposição: adequação dos meios

Muito tem sido cobrado do Poder Judiciário quanto ao desempenho cada
vez mais célere e útil da atividade jurisdicional. No Brasil, o foco das iniciativas levadas
a efeito com intuito de atacar o problema consiste na adoção de medidas que, por
exemplo, determinam a simplificação dos ritos, a contenção de demandas repetitivas e
Com a diminuição do acervo quantitativo,
espera-se obter mais agilidade na prestação jurisdicional.
As

intenções

de

tal

movimentação em

âmbito

nacional

são

explicitamente boas, contudo não parece acertado considerar a celeridade como único
critério de eficiência nem ter como norte o esvaziamento do Judiciário para que possa
realizar julgamentos de forma mais célere, sendo certo não ser esta a melhor
demonstração de estar proporcionando acesso à justiça.
Com efeito, entende-se que há outro ângulo a ser considerado, em igual
medida ao acima exposto. O inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição da República,
na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45,
sua
118

A garantia insculpida em tal comando normativo versa não apenas sobre

a decisão acerca do conflito em tempo oportuno, como também quanto ao uso do meio
mais adequado de solucioná-lo, conforme as suas características intrínsecas. Não se
trata apenas de eficiência como sinônimo de rapidez, e sim agregada aos valores de
eficácia e utilidade do resultado alcançado. A legitimidade de decisão que não é factível
de ser executada e não resolve o conflito do mundo real é altamente questionável.
A busca por soluções para a situação crítica enfrentada pelo Judiciário na
sua atividade fim não deve partir das necessidades do sistema, mas dos usuários. A
relação entre os meios alternativos de solução de conflito (MASC) e os meios judiciais
tradicionais, repita-se, não é de exclusão, mas de complementaridade. O uso dos MASC

demandas que incham o sistema judicial. Não é essa o objetivo do Projeto Florença.
118

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
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Acredita-se que a diminuição dess

uência natural. Contudo,

os MASC devem sim ser utilizados quando se afigurarem como os instrumentos mais
adequados à solução do conflito. Por consequência, será o que melhor irá atender o
cidadão, usuário do sistema, de forma útil e eficaz.119
As escolas de mediação recorrem usualmente à imagem do iceberg a fim
de estabelecer o quão complexo pode ser um conflito. Em um iceberg, a parte visível é
tão somente uma ponta do todo. A parte maior e mais substancial fica submersa. Na
justiça heterocompositiva, o que é posto em discussão é tão só uma parte desse conflito
interpessoal. Por vezes, decidir apenas sobre essa parte é profícuo, mas outras vezes
não.
Na justiça heterocompositiva (jurisdição), no momento da petição inicial,
deve o autor delimitar a contenda em limites objetivos, de forma que o demandado
possa exercer a sua defesa. A garantia do direito de ação tem igual valor à garantia da
ampla defesa e do contraditório, e ambos são faces do acesso à justiça. No processo
adversarial, ocorre a barganha posicional (quem tem ou não razão) e, como
consequência, o acirramento dessas posições, a excessividade nos pedidos (para que se
tenha uma margem de negociação) e o afastamento dos reais interesses (não importa o
que cada um realmente quer, mas sim quem tem ou não razão). Contudo, são os
interesses que definem o problema, e não as posições.120
Na justiça autocompositiva, por conta da maior fluidez do método, ocorre
a construção continuada da solução, permitindo que os interesses (que podem não ser
visíveis de plano, como no iceberg) apareçam com mais facilidade do que na forma
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No discurso de posse na Presidência do STF,
,

Disponível em http:// www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u725280.shtml Acessado em 12.12.2011
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A distinção entre interesses e posições é tratada de forma bastante esclarecedora pelo Projeto de
Negociação de Harvard Law School, no livro Getting to yes: negotiating agreement without giving in. Na
homens que discutem numa biblioteca. Um deles quer a janela aberta e o outro a quer fechada. E ficam
ambos a espicaçar-se acerca de quanto abri-la: uma fresta, metade ou três-quartos. Nenhuma solução
satisfaz aos dois.
Entra a bibliotecária. Ela pergunta a um dos
Depois de pensar por um minuto, a moça abre inteiramente a janela de um aposento ao lado, deixando
Como chegar ao
sim:negociação de acordos sem concessões. trad. Vera Ribeiro e Ana Luiza Borges. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Imago. 2005. p. 58
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heterocompositiva. A lide caracteriza-se como uma pretensão resistida. Mas a noção de
conflito é mais complexa do que isso. Aqui se insere a adequação do método
autocompositivo a determinadas situações
Em um conflito, é possível que existam objetivos convergentes
externados em posições divergentes. Nas situações envolvendo pais com relação aos
filhos menores, é bastante comum que isso ocorra, como, por exemplo, em divergências
quanto à escola dos menores, quando ambos pretendem o melhor dentro dos recursos
disponíveis, porém divergem quanto aos métodos. Há identidade de interesses em
posições divergentes.
No método heterocompositivo, a resposta judicial (ou arbitral) é limitada
pelo binômio pedido (petição inicial) e resistência (resposta do réu).121 A solução é
deduzida sobre fatos pretéritos que são narrados e reproduzidos no curso da demanda.122
Corre-se o risco de, no momento cronológico da prolação da decisão e mesmo da
execução, a situação fática ter sofrido tais e quais modificações, que aquela não seja
mais adequada.
Na concepção autocompositiva, os pedidos podem ser reformulados, não
incidindo a preclusão como um limitador temporal. Com isso, podem ser adequados
conforme a evolução fática que ocorre enquanto se entabulam as negociações, podendo
ser renegociados e repactuados até a construção da decisão final.123
Esse, aliás, é um dos argumentos que indica a pertinência da preferência
de soluções autocompositivas para os casos que envolvam relações continuadas, como
família e vizinhança, por exemplo. Nestes, a dinâmica relacional pode tornar inócua
121

anto se fala e sobre o qual tanto se litiga, não pode ser considerado outra
coisa senão um lugar, único, onde se realizam duas exigências diferentes: a primeira é a busca pela
verdade em uma história que uma lei prevê como delito/ilícito; a segunda é a garantia que o
acusado/requerido possa se defender da acusação que lhe é feita. Ambas existem uma em função da outra,
e não uma contra a outra, e juntas, entre elas, se constitui o critério fundamental de legitimação da
O tempo do processo e o tempo da mediação. Revista
Eletrônica
de
Direito
Processual
8ª
ed.
p.
307/325
Disponível
em
http://www.redp.com.br/arquivos/redp_8a_edicao.pdf. A autora cita como referência Resta. Elígio. Il
tempo del processo. Disponível em http://www.jus.unitn.it/cardozo/review/Halfbaked/home.html
122

entanto, a elaboração simbólica do processo é hoje alvo de ataques e críticas. Na maioria das vezes,
acusa-se a justiça de ser demasiado lenta e para muitos o antídoto para essa morosidade é o tratamento
mais frequ
123

GLER. Fabiana Marion. O tempo do processo e o tempo da mediação.Ob. citada

Não é leviano afirmar que um processo solucionado pelo método heterocompositivo dificilmente terá a
decisão final cumprida voluntariamente, demandando geralmente um processo de execução, o que o
afasta ainda mais da realidade temporal existente.
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uma decisão ditada por terceiro e limitada a narrativas de fatos pretéritos pelas partes,
pois que pode vir dissociada da realidade no momento da sua prolação. Entende-se que,
por mais célere que possa ser a decisão adjudicada, ela virá em um contexto diverso do
existente quando da sua prolação, notadamente nos moldes da sociedade atual, em que
as mudanças se processam na velocidade e com as várias nuances de uma página da
internet.
Faz mister diferenciar ainda o aspecto da dependência. As escolas de
mediação afirmam que a terceirização da decisão pode vir a ter o condão de gerar um
mais a necessidade da
intervenção de terceiros para resolver os litígios cotidianos.
Afirma Joaquim Domingos de Almeida Neto:

imobilismo. A ordem emanada de um terceiro pode estabilizar relações,
mas criará a dependência de outras ordens a intervir nesta relação.
Na terceirização da decisão cria-se um círculo vicioso de dependência,
que estimula a dependência cada vez maior da intervenção de terceiros na
resol

124

Nesse ponto, é assaz necessária a abertura de parênteses. No final do
Cap. 1 (item 1.6), foi feita referência ao pensamento de Habermas quanto à teoria do
agir comunicativo como norte para a construção de soluções do conflito pelo diálogo.125
Observe-se que essa opção de como solucionar o conflito interpessoal se insere em um
contexto mais amplo e faz parte de uma ideologia relacionada à formação de políticas
públicas. Pressupõe-se que indivíduos acostumados a resolver as situações pelo diálogo
e a construir as soluções por si próprias tenham maturidade e vontade de expressar os
124

NETO. Joaquim Domingos de Almeida. A prática da mediação em contexto Judiciário; Busca de
Meios
Adequados
em
Resolução
de
Disputas.
Disponível
em:
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1077863/a-pratica-da-mediacao-em-contexto-judiciario.pdf
cessado em 12.12.2011
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Para esse autor, do processo de negociação surge a solu
se
método confere legitimidade ao D
discursos racionais, os parceiros do direito devem poder examinar se uma norma controvertida encontra
ou poderia enco
urgen. Direito e
Democracia. Entre facticidade e validade. Volume I, Trad. de Flávio Beno Siebeneichler. 2ª ed. Rio de
Janeiro: Ed.Tempo Brasileiro, 2003. p. 138
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seus interesses e de construir soluções para as questões que afetem a comunidade onde
vivem. Dessa forma, o que se tem são cidadãos mais ativos, que não esperam
passivamente a determinação verticalizada de políticas públicas, mas sim interagem
ativamente nas deliberações sobre os temas locais, verbalizando os seus interesses ao
mesmo tempo em que são capazes de perceber a figura do outro,126 construindo
soluções em conjunto com o Estado.127
Fechando parênteses e voltando à diferenciação entre autocomposição e
heterocomposição, é necessário dizer que o objetivo é trazer luzes e argumentos para
que a forma autocompositiva ganhe espaço como mais uma alternativa ao lado da forma
heterocompositiva, sobretudo a oficial e tradicional, que é a Jurisdição.
Os MASC, notadamente sob a forma autocompositiva (a arbitragem é um
MASC, porém heterocompositva), em verdade, não se configuram como a panacéia que
irá resolver a crise por que passa o Judiciário e não vêm para substituir a Jurisdição. São
técnicas que, desenvolvidas, podem contribuir para a efetividade do acesso à justiça. É
imperativo ter-se como balizamento a adequação do meio, pois nem sempre a
heterocomposição (leia-se, Jurisdição) será o melhor caminho para resolver o conflito,
assim como nem todo conflito é passível de autocomposição. 128 A adjudicação, sugere-se, pode ser reservada para os casos mais gravosos, em que a intervenção de terceiro e
a imposição verticalizada de uma decisão se faça necessária.129
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CITTADINO. Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva. 6 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2004, p. 111.
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Seguindo o contexto do que fora exposto no referido capítulo, com o incentivo a que as pessoas cada
vez mais consigam resolver as situações conflituosas pela via do consenso e do diálogo, mais elas se
tornam independentes de intervenções externas na condução das suas próprias vidas. Pelo exercício dessa
forma (autocompositiva) de resolução de conflitos, os indivíduos aprimoram a forma de expressar os seus
interesses e de dominar essa técnica e, portanto, ficam mais dispostos a dialogar e a participar. O fomento
desse espaço dialógico contribui, em perspectiva macro, para a formação de cidadãos com mais
maturidade em participar do processo dialógico e mais independentes de soluções determinadas e
impostas por terceiros. O corolário que se pretende ver como necessário é o aumento da participação ativa
dos cidadãos nos destinos da comunidade em que vivem, vale dizer, imiscuindo-se nas deliberações das
políticas públicas a fim de que melhor atendam os seus interesses, uma vez que são eles os destinatários
finais das ações do Estado. Essa concepção relaciona-se intimamente com a Teoria do Direito Fraterno,
de Elígio Resta. Sobre o tema, veja-se RESTA, Elígio. Il Diritto Fraterno. Roma: Laterza. 2009.
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Elígio Resta trata do tema com tal sentido
puó mediare e si puó mediare tutto quello che si puó mediare
Bari: Laterza, 2009. p. 91
129

puó mediare chi
Il diritto Fraterno. Roma-

Conclusão de igual teor é encontrada em PINHO, Humberto Dalla Bernardina de e PAUMGARTTEN.
Michele Pedrosa. A Experiência Ítalo-Brasileira no uso da mediação em resposta à crise do monopólio
estatal de solução de conflitos e a garantia do acesso à justiça. Revista Eletrônica de Direito Processual
8ª ed. p. 443/471 Disponível em http://www.redp.com.br/arquivos/redp_8a_edicao.pdf.
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Cuidadoso mencionar, por fim, que os mecanismos autocompositivos
podem, de igual forma,
icial para constituir novas formas
130

Gize-se que, por ocasião da assinatura do II Pacto Republicano, restou
consolidado pelos três Poderes da República o incentivo aos meios autocompositivos:

Para a consecução dos objetivos estabelecidos neste Pacto, assumem os
seguintes compromissos, sem prejuízo das respectivas competências
constitucionais relativamente à iniciativa e à tramitação das proposições
legislativas:(...)
e) fortalecer a mediação e a conciliação, estimulando a resolução de
conflitos por meios autocompositivos, voltados à maior pacificação social
e menor judicialização; ...131

2.5- Sistema Multiportas

Harvard, Frank Sander,

132

em Pound Conference, 1976, em que foram debatidas as

causas de insatisfação popular com a administração da Justiça. O autor propôs um

a jurisdição enquanto forma de
adjudicação e tampouco imaginar que os métodos autocompositivos são a solução mágica para a crise do
Estado-juiz, mas sim conscientizar o Poder Judiciário de que o cumprimento de seu papel constitucional
não consiste necessariamente na intervenção em todo e qualquer conflito; e nessa perspectiva a
efetividade da prestação jurisdicional significa intervir quando necessário, como ultima ratio, e incentivar
o estudo do direito através de uma ótica transdisciplinar e não somente por uma mirada dogmática e
formalista, construindo um novo referencial para a ciência do direito.
A concepção contemporânea de jurisdição vai deixando então de ser tão centrada no poder, para conectarse à idéia de soberania aderindo à função que o Estado Social de Direito deve desempenhar no sentido de
promover a solução justa dos conflitos, em seu sentido pleno, com uma tutela adequada, num tempo
130

NETO. Joaquim Domingos de Almeida. Ob. citada.
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II Pacto Republicano de Estado por um Sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo. De 13 de
abril de 2009. Fonte: http://www2.mp.pr.gov.br/cpdignid/dwnld/cep_b48_n_16.pdf acessado em
20.12.2011
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SANDER. Frank E. A. "Varieties of Dispute Processing" in The Pound Conference: Perspectives on
Justice in the Future USA: A. Levin & R. Wheeler eds., West: 1979.
Fonte: http://www.law.harvard.edu/faculty/directory/index.html?id=59 acessado em 22.12.2011
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sistema no qual existe filtragem de adequação das demandas por meio de um órgão
de se
definem quais os métodos mais adequados de mecanismos alternativos de resolução de
conflitos a incidir nas causas levadas a exame. O Poder Judiciário realiza uma
apreciação prévia para saber se a demanda tem condições de ser resolvida pela
Administração Pública ou se é caso de ser resolvida por mecanismos extrajudiciais,
antes de se constituir num litígio judicial. Atualmente, tal sistema é utilizado em larga
escala nos Estados Unidos e também em países da Europa e na Argentina, sendo
necessário o caráter obrigatório da mediação pré-judicial nesta última.

-

que es lo mismo, uma única puerta de

entrada por donde ingressa e

stema de

justicia) que, a partir de um asesoramiento profesional personalizado, lo
guia hacia uma eleccíon adecuada a su necessidad entre um menu de
133

O Sistema Multiportas colabora no enfrentamento ao defice de
legitimidade do Sistema Judiciário, visto como, por ocasião da triagem mencionada, os
cidadãos participam da escolha do mecanismo de solução de conflitos que irá ser
utilizado. Abre-se um leque real de opções de múltiplas portas em lugar da unicidade da
via jurisdicional. Ao ceder terreno para o uso dos mecanismos autocompositivos,
amplia-se de igual forma o espaço para o exercício e para a valorização do consenso
dentro do Poder Judiciário.
No Brasil, embora ainda sem regulamentação legal, o tema já foi objeto
de manifestação favorável da Min. Nancy Andrighi:

O atual arcabouço legal permite, pois, que as instâncias judiciárias
sensíveis a novos paradigmas viabilizem um sistema de múltiplas portas
que possa gerar um choque de eficiência na gestão judiciária.
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ABREVAYA. Sergio Fernando. Uma mirada sobre el sistema perjudicial em La Argentina. 1ª ed.
Buenos Aires: Libreria Histórica. 2008. p. 83
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Indispensável, pois, a destinação de recursos para intensificar as
possibilidades de acesso e, sobretudo, qualificar a prestação jurisdicional.
Somente após a consolidação de múltiplas experiências em nível nacional
é que haverá elementos para eventual proposta legislativa que
regulamente a matéria.
(...) Para a abertura dessas múltiplas portas, não se pode conceber a paz
social sem a paz jurídica e, por meio da consciência coletiva do dever
individual e respeito mútuo, atinge-se uma convivência humana sem
diferenças geradoras de conflitos. E o dialogo é a conduta assertiva,
ensinados desde os primeiros passos e em todos os cantos, que têm o
condão de conduzir a humanidade ao equilíbrio da vida harmoniosa.

134

Vislumbra-se a possibilidade de organização por núcleos temáticos, a
serem chamados a intervir após a definição do mecanismo a ser utilizado pela triagem
(família, cível, penal, etc.). A despeito da anomia legislativa135, existem no país
experiências em curso utilizando-o de maneira informal. Entende-se que não há vedação
legal expressa para a adoção de tais medidas, sendo imperiosa, igualmente, a
capacitação dos profissionais que vão atuar, além, é claro, da regulamentação legal, em
caráter urgente. A prática não qualificada, aliás, foi indicado como o maior temor dos
profissionais que atuam nos ramos, de acordo com pesquisa realizada em 2007/2008, no
Brasil, pela Universidade de Saint Thomas (Minneapolis) 136. Nessa mesma enquete, foi
134

ANDRIGHI, Nancy e FOLEY, Gláucia Falsarella. Sistema multiportas: o Judiciário e o consenso.
Tendências e Debates. Folha de São Paulo, 24 de junho de 2008 Disponível em:
http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/32499/Sistema_Multiportas_Judici%c3%a1rio.pdf?se
quence=1 Acessado em 10.01.2012
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A Resolução 125/10 do CNJ trata das diretrizes da mediação, porém não do Sistema Multiportas. O PL
8.046/2010 e o respectivo substitutivo apresentado tratam nos arts. 144e segs. dos Centros Judiciários de
Solução de Conflitos e Cidadania. O substitutivo do PLC 94/2002 prevê nova redação ao §3º do art. 331
§3º Segundo as peculiaridades do caso, outras formas adequadas de solução do
conflito poderão ser sugeridas pelo juiz, inclusive a arbitragem, na forma da lei, a mediação e a
. O PLS 517/2011 prevê no art. 7º §4º
suspensão do processo para a realização de mediação incidental é irrecorrível. Poderá o magistrado,
alternativamente, sugerir a conciliação ou outro meio de composição consensual que entenda adequado
àquele conflito
-se não há o tratamento devido ao tema, mas tão somente tímida
iniciativa de inserção dele, havendo muito que caminhar.
136

A pesquisa foi realizada em quatro Estados (Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Minas Gerais) e ainda
está pendente de publicação. Ela é noticiada por Tânia Almeida em Mediação de Conflitos: Um meio de
Disponível em
http://www.mediare.com.br/08artigos_13mediacaodeconflitos.html Acessado em 12.01.2012. De acordo
ampla divulgação dos diferentes meios de resolução de conflitos
respeito-

é nítido o nosso desconhecimento a
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manifestada a necessidade de melhor esclarecimento quanto à diferenciação dos
institutos da mediação e da conciliação ao público em geral.
Logo, dentro do âmbito dos mecanismos autocompositivos, importa
diferenciar a conciliação da mediação, visto que institutos distintos e não raramente
confundidos entre si. O mecanismo de filtragem do sistema multiportas permite que eles
possam

ser

utilizados

nas

hipóteses

onde

sejam realmente

úteis,

e não

indiscriminadamente.

2.6- Conciliação e Mediação

São mecanismos que, com certa frequência, são confundidos entre si.
Muito embora possuam a finalidade conciliatória em comum, divergem em vários
aspectos. A diferença não é devidamente exposta pelos textos legais sobre ambos,
contribuindo, ainda mais, para que sejam tratados indistintamente. Releva notar,
contudo, o avanço do texto do PL 8.046/10 (do Novo CPC), em que se estabelece de
forma mais evidente a distinção entre os institutos, além de especificações quanto aos
princípios éticos da mediação e da capacitação dos mediadores. O aspecto pragmático
da necessidade de distinguir os institutos reside no fato de que a confusão elimina a
137

, sendo interessante o conhecimento das

diferenças visando ao sistema multiportas.
Utiliza-se como exemplo um armário de ternos a fim de demonstrar as
vantagens em dispor de mais de um modo de solução de conflitos. Com efeito, se

. Com um único terno, ele terá de servir a todas as ocasiões, arcando-se
com ônus de, por vezes, ser inadequado. E, ao se ampliar o número de ternos, ganha-se

temperatura e ao horário da ocasião, assim como a maior ou menor formalidade
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Idem
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.
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Quando se separa a mediação da conciliação, pode-se dispor de um ou

outro conforme a situação.
A conciliação é o mais conhecido dos dois institutos e encontra,
consoante o exposto no início deste capítulo, (item 3.2), possibilidades já previstas no
direito positivo. Quanto à mediação, a par da previsão nos Projetos de Lei já
mencionados, a Res. CNJ 125/10 trata de alguns aspectos, porém não regulamenta o uso
quanto às possibilidades de aplicação do instituto.
Ambos buscam a solução do conflito pelo consenso. Porém, é possível
afirmar que a mediação se situa na mediania (a redundância é proposital) entre a
negociação e a conciliação. Difere da primeira, pois pressupõe a participação de uma
terceira pessoa junto ao conflito. Distingue-se da última, porque a atuação da terceira
pessoa não visa a conduzir a sistemática da resolução do problema ou a conciliar
interesses divergentes, mas tão somente a abrir, a facilitar o diálogo para que as partes
compreendam o conflito em todas as suas nuanças, a ponto de decidirem pelo melhor
deslinde.
Na conciliação, em que pese ao acordo como objetivo, o paradigma é
adversarial, e a pauta em discussão concentra esforços nos aspectos objetivos do litígio.
As partes, mesmo adversárias, devem chegar a um acordo para evitar ou para frear o
processo judicial. Na mediação, pretende-se a quebra do paradigma adversarial, de
maneira que as partes deixem de lado a postura de adversários, trabalhando em
conjunto, sendo o acordo consequência da real comunicação entre elas. Na conciliação,
o conciliador sugere, interfere, aconselha. Na mediação, o mediador facilita a
comunicação, sem induzir as partes ao acordo, que espera surja na retomada do diálogo
pelos envolvidos. A finalidade da mediação é resolver o conflito de forma mais
abrangente enquanto a conciliação se satisfaz com o acordo com relação às posições139.
Outra diferença marcante entre mediação e conciliação é que esta
funciona melhor em conflitos entre partes cujo relacionamento não exija continuidade
(acidente de trânsito, por exemplo), ao passo que a mediação se apresenta mais
adequada em relações que se vão perpetuar, por exemplo, numa discussão sobre
138

ALMEIDA. Tânia.
Disponível em http://www.mediare.com.br/08artigos_14mediacaoeconciliacao.html
12.01.2012
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Já se mencionou sobre a diferença entre posições e interesses neste capítulo

Acessado

em

75
separação, pensão alimentícia, briga entre vizinhos, etc. No processo de mediação,
existe a preocupação em criar vínculos entre as partes, transformar e prevenir conflitos.
A pauta compreende não apenas aspectos objetivos como também emocionais,
abrangendo inclusive terceiros que, de alguma forma, tenham relevância para a questão
medianda. OS terceiros são chamados de integrantes da

140

, ou seja,

pessoas cujas manifestações têm peso para a formação de opinião dos mediandos.
Fundamentalmente, a mediação possui quatro objetivos: o primeiro e
principal deles é a solução imediata do conflito. Para isso, uma ambiência deve ser
criada a fim de que o mediador
entendimento do conflito

com habilidade e competência adequadas para o

possa iniciar o trabalho de facilitação dialógica entre as

partes. Havendo consenso das partes sobre a dinâmica desenvolvida, a etapa seguinte é
de conhecimento pelo mediador das razões reais de cada um dos envolvidos,
descobrindo-se a razão real do conflito. É estabelecida uma relação de confiança mútua
entre os envolvidos entre si e entre eles e o mediador. A boa-fé na negociação é
imprescindível para que o procedimento funcione. Com essa confiança estabelecida,
será possível reconhecer um ponto de convergência para a solução da querela e, por via
de consequência, pavimentar o caminho para a solução. Por conta desse
aprofundamento na questão ensejadora do litígio (a conciliação resolve a desavença,
porém em nível superficial e de forma imediatista), a mediação pode atingir o seu
segundo objetivo, qual seja, a prevenção de novos conflitos.
O terceiro e o quarto objetivos são consequências naturais dos anteriores.
O terceiro é a inclusão social, pois ao se transferir às partes a responsabilidade da
decisão dos próprios conflitos, um novo paradigma de aprendizado passa a valer: o da
compreensão sobre os seus direitos e deveres141. O último é a paz social, já que
incentivada nova cultura de participação social e de valorização da cidadania,
imensamente útil ao estabelecimento de uma convivência geral harmoniosa.
140

e insatisfações. Com elas construímos idéias e soluções a respeito dessas angústias; com elas
estabelecemos compromissos de fidelidade sobre como as coisas devem ser conduzidas; com elas
necessitamos negociar eventuais mudanças ocorridas no percurso das negociações, de forma a não
comprometermos a rela
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A este fenômeno atribui-se o nome de empoderamento (empowerment). De acordo com Edward
Schwerin
empoderamento reúne atitudes individuais (auto-estima, auto-avaliação) e
habilidades (conhecimento, aptidões e consciência política) para capacitar ações individuais e
colaborativas (participação política e social), a fim de atingir metas pessoal e coletivas (direitos políticos,
Mediation, Citizen Empowerment and
Transformational Politics, London: Westport Connecticut, 1995 p. 56
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Importante destacar que o ofício de mediador não é exclusivo daqueles
que possuem formação jurídica. Pode ser mediador todo aquele que esteja apto a receber
uma formação interdisciplinar, que se proponha a conhecer realmente o conflito, que se
mantenha imparcial perante as partes, que saiba ser discreto e guardar sigilo e que não
ouse exacerbar as suas funções por vaidade ou por qualquer natureza. O mediador deve
possibilitar um diálogo construtivo que possibilite às partes o encontro de soluções para
as controvérsias. O mediador auxilia, não impõe.
Dada a natureza de atribuir-se às partes a autonomia e a liberdade
necessárias à condução e à resolução do problema, considera-se a mediação o mais
simples, informal, desburocratizado e barato meio alternativo de solução de conflito,
depois da negociação. O sigilo é uma das características da mediação, admitindo-se
mediante prévio acordo a realização (ou não) de reuniões privadas das partes com o
mediador (caucus). Tal medida não encontra previsão na sistemática da conciliação, a
qual é regida pela publicidade.
Entende-se que a mediação pode e deve ser posta em prática em todos os
casos em que é possível trabalhar a negociação, a conciliação e a arbitragem. Possível a
utilização da técnica de forma preventiva de litígios, tendo-se a consciência de que ela
facilita não apenas um diálogo entre as partes envolvidas, mas um diálogo com toda a
sociedade. De igual forma, aplica-se a qualquer contexto da relação humana, como às
relações comerciais, mas também às vizinhanças, de comunidade, entre países, às etnias,
etc.
É forçoso reconhecer que, dentre as formas alternativas de resolução de
conflitos, a mediação é a única a estimular e a buscar, de forma objetiva, a formação de
uma nova cultura cidadã. A única a possuir uma visão verdadeiramente revolucionária,
indiferente ao senso comum da seara jurídica que compreende no litígio e na posição
adversarial a única razão de existência do Direito.
O fato de dar ganho de causa a uma parte não significa obrigatoriamente
que o conflito esteja resolvido. A mediação é uma espécie do gênero justiça consensual,
sendo definida como meio de solução de conflitos, pelo qual as partes, graças à
intervenção de um terceiro neutro (mediador), conseguem chegar a uma decisão mais
completa e, portanto, mais eficaz, beneficiando todos os envolvidos.
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As partes escolhem o mediador em fase chamada de pré-mediação e, com
o auxílio dele, que atua como facilitador do diálogo, convencionam a melhor solução
para a querela. O mediador atua, principalmente com perguntas, utilizando técnica
característica do modo socrático de ensino, denominada maiêutica. As perguntas
destinam-se a trazer cada vez mais informações ao cenário da mediação, descortinando
os interesses, os fatos e as reais necessidades até então ocultos (a parte imersa do
item 3.4). Com a ciência de tais informações, o mediador auxilia as partes a

mediação propicia às partes o poder de gerenciar os seus litígios, podendo escolher qual
o melhor caminho a seguir.
Em síntese breve, sugere-se resumir a distinção dos institutos da seguinte
forma 142:
Conciliação

Mediação

Tem por norte a construção de um acordo.

Em verdade, objetiva a desconstrução do
conflito

e

a

sua

pacificação.

Não

necessariamente o acordo.
Sofre

maior

influência

do

sistema. Trabalha com a perspectiva de entendimento.

adversarial

pelo benefício mútuo

Apoia ainda na relação custo-benefício Invoca uma compreensão mais abrangente do
individual.

caso em si.

Situa o seu foco na resolução do problema Trabalha a solução do problema privilegiando
de forma mais objetiva.

o aspecto emocional

Conciliador: monodisciplinar, conduta pró- Mediador:

multidisciplinar,

facilitador

do

-ativa, coautor da solução.

diálogo. A solução é dos envolvidos.

Mostra-se mais adequada para relações

Revela-se ideal para relações que se vão

mais efêmeras.

perdurar no tempo.

142

Fonte: www.mediare.com.br
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O reconhecimento da distinção entre uma e outra permite melhor
explorá-los e aproveitá-los nas suas possibilidades de aplicação conforme o caso,
enriquecendo de alternativas o sistema multiportas, além de acrescentar qualidade no
quesito de adequação do meio que vai tratar o conflito.

2.7- Elementos e espécies da mediação e possíveis barreiras

2.7.1- Elementos

Três são os elementos básicos para que se possa ter um processo de
mediação: a existência de partes em conflitos, uma clara contraposição de interesses e
um terceiro neutro capacitado a facilitar a busca pelo acordo.143
Com relação às partes, podem ser elas pessoas naturais ou jurídicas.
Podem ser também entes despersonalizados, desde que se possa identificar o seu
representante legal ou o seu gestor. Podem ainda ser menores, desde que devidamente
assistidos por seus pais.
O segundo elemento é o conflito. Ele delimita a amplitude da atividade a
ser desenvolvida pelo mediador. É preciso deixar claro que a mediação não se confunde
com um processo terapêutico ou de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico.
É desejável que o profissional da mediação tenha conhecimento em
psicologia e, sobretudo, prática em lidar com relações humanas e sociais. A mediação é
um método multidisciplinar de gestão do conflito. Contudo, deve haver um limite claro
para a sua intervenção, sob pena de se perder o foco e tornar o processo abstrato,
interminável e, portanto, infrutífero. Há um limite para o número de sessões de
mediação.
Por fim, o mediador deve ser pessoa neutra, que goze de boa
credibilidade. Deve ser alguém apto a auxiliar concretamente no processo de solução
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daquele conflito. A Resolução 125/10 do CNJ aborda de forma bastante eficaz esses
aspectos.
2.7.2- Espécies

. Quanto ao momento:
De modo geral, encara-se a mediação como um procedimento
extrajudicial e pré-judicial. Contudo, nada impede que as partes, já tendo iniciado a
etapa jurisdicional, resolvam retroceder nas suas posições e tentar, uma vez mais, a via
conciliatória.
É a denominada mediação incidental ou judicial. Em nosso ordenamento,
ainda não há previsão legal, diversamente do que ocorre com a conciliação.144
No âmbito do processo penal, não há regulamentação sobre a matéria;
não obstante, conforme noticiado, experiências levadas a efeito adotam a mediação
judicial. No TJRJ, como se verá no capítulo seguinte, a matéria é regulada por
Resolução.

. Quanto à postura do mediador
Conforme a postura do mediador, o processo de mediação pode ser
classificado em mediação ativa ou mediação passiva.
Na mediação passiva, o terceiro apenas ouve as partes, agindo como um
facilitador do processo de obtenção da solução consensual para o conflito, sem
apresentar o seu ponto de vista, possíveis soluções ou propostas concretas às partes. É a
mediação na sua forma clássica.
No caso da mediação ativa, o mediador funcionará como uma espécie de
conciliador. Ele não se limita a facilitar; terá ele também a função de apresentar
propostas, soluções alternativas e criativas para o problema, alertar as partes litigantes

144

A conciliação incidental no processo civil pode ser feita em duas hipóteses: ou o juiz, ele próprio,
conduz o processo, funcionando como um conciliador ou designando um auxiliar para tal finalidade
(artigos 331 e 447 do CPC); ou as partes solicitam ao juiz a suspensão do processo, pelo prazo máximo de
06 (seis) meses, para a efetivação das tratativas de conciliação fora do juízo (artigo 265, inciso II c/c § 3º
do CPC)
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sobre a razoabilidade ou não de determinada proposta, influenciando, assim, o acordo a
ser obtido.

. Quanto ao enfoque
Nesse aspecto, distinguem-se a mediação facilitativa e a avaliativa145. A
primeira enfatiza a facilitação do diálogo. É a hipótese mais comum e a que se vem
desenvolvendo neste texto. A avaliativa na verdade é uma atividade de consultoria
técnico-jurídica. Essa modalidade busca uma solução por meio do acordo tendo como
norte os prós e os contras de uma demanda judicial. O mediador auxilia na costura do
acordo, com orientação qualificada, avaliando o caso e trabalhando com a probabilidade
de como a demanda seria julgada caso fosse levada aos Tribunais. É imprescindível a
experiência jurídica do mediador. O procedimento é adotado a fim de que os envolvidos
consigam obter um acordo sem o ônus de enfrentar um processo judicial.

2.7.3- Barreiras:

As barreiras podem ser institucionais ou pessoais. Institucionais são
.

146

São apontados três pontos de

resistência à ideia desta solução conflitos: (i) a desinformação, (ii) a percepção
equivocada e (iii) ausência de normatização.
A ausência de informação sobre a dinâmica da mediação, a sua
aplicabilidade, os limites e as possibilidades gera um pré-conceito generalizado em
relação a ela. A percepção equivocada reside na arraigada ideia do paternalismo estatal,
incutindo nas pessoas a crença de que apenas a autoridade judicial é sempre necessária e
as pessoas não seriam capazes de solucionar os conflitos. Conciliadores, juízes leigos e
outros são vistos com desconfiança pelos usuários do sistema judicial. A ausência de
145
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normatização é óbice ainda a ser suprido por completo, em que pese à Resolução 125/10
do CNJ. Com efeito, já fora noticiado no texto a existência de Projetos de Lei sobre o
tema (PLC 94/2002 e o PLS 517/2011) os quais ainda pendem de discussões e
deliberações nas Casas Legislativas, bem como o NCPC (PL 8.046/2010).
Sobre as barreiras de ordem pessoal, a doutrina de Robert H. Mnookin147
indica a existência de quatro, reputadas como principais: mentalidade de barganha, uso
do preposto, medo de perder e desconfiança.
A mentalidade de barganha é um obstáculo a ser transposto com a
conscientização dos envolvidos pelos negociadores de que a obtenção de benefícios
mútuos entre os litigantes tem melhor efeito em longo prazo do que a barganha onde
cada qual busca potencializar os seus ganhos em detrimento do outro. A satisfação
mútua desarma os espíritos dos litigantes, inibindo questionamentos futuros no curso da
relação que se encerra naquele processo, mas continua na vida real.
Os prepostos são apontados como barreira porque, na maioria das vezes,
não conhecem todos os interesses de quem representam (notadamente os aspectos
emocionais) e não raro têm os seus próprios interesses em ganhos pessoais na demanda.
Entende-se aqui que a assessoria técnica é de suma importância. Pondera-se que talvez o
melhor caminho em verdade seja a conscientização dos prepostos que também serão
beneficiados com o atendimento mútuo dos interesses dos litigantes. Para tal mister, é
necessária a maior divulgação, com esclarecimentos, sobre a mediação.
O medo de perder diz respeito à insegurança, ligada à dificuldade de
decisão ao ponderar riscos e incertezas com os benefícios da realização do acordo.148 A
147

MNOOKIN, Robert H. Why negotiations fail: an exploration of barriers to the resolution of conflict,

The Ohio State Journal on dispute resolution, vol. 8, nº2, 1993, p. 235/249 apud PINHO. Humberto Dalla
Bernardina de. Mediação: A Redescoberta de um velho aliado na solução de conflitos. Acesso à Justiça e
Efetividade do Processo. Rio de Janeiro: Lumen Juris 2005 p.114
148

esse valor está bom? Será que não posso conseguir mais? Será que com um pouco mais de negociação
não consigo uma proposta melhor? Será que os outros vão meã achar um mau negociador ou meus
amigos vão me recrim
Dalla Bernardina de. Mediação: A Redescoberta de um velho aliado na solução de conflitos. Acesso à
Justiça e Efetividade do Processo. Rio de Janeiro: Lumen Juris 2005 p.115
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desconfiança é materializada na tendência que se tem de rejeitar as ofertas da parte
contrária, sempre procurando detectar onde está o ponto que fará que seja prejudicado e
que levará o proponente a obter maiores ganhos. Essas duas barreiras de ordem pessoal
resumemA transposição de tais obstáculos de ordem pessoal demanda preparo do
mediador e revela a importância de que ele obtenha o maior número de informações
possível no curso da mediação. A mencionada técnica da maiêutica socrática auxilia na
descoberta dos interesses comuns entre as partes e torna profícuo o uso dessas
informações no rompimento das barreiras que se apresentem, amainando o caminho em
direção ao acordo.

2.8

Considerações finais do capítulo:

Por todo o exposto, pretendeu-se demonstrar que a jurisdição não deve
ser mais concebida como a única forma de solução de conflitos, mas sim como uma das
formas. Apresenta-se um olhar sobre outros mecanismos que podem e devem ser
igualmente adotados, de acordo com o caso posto em exame.
O movimento de acesso à justiça encontrou no resgate do uso dos
métodos autocompositivos uma criativa solução para as crises dos Sistemas judiciários
ao redor do mundo. Os princípios e as ideias que constam no
ser adequados às realidades nacionais de cada país, contribuindo para que se realizem
melhorias nos seus respectivos Judiciários. Não se trata de meramente esvaziar
quantitativamente tal sistema, mas sim de oferecer meios que podem ser mais
adequados do que uma sentença adjudicada.
A solução dos conflitos intersubjetivos de forma consensuada oportuniza
a comunicação mútua, em que as partes envolvidas podem compartilhar dúvidas,
anseios, sentimentos e problemas inerentes aos conflitos, assim como as possíveis
soluções e mudanças de atitudes para a pacificação deles. Tornam-se senhores das
próprias escolhas e das decisões que tomam, além de prestigiar-se, dessa forma, a
dignidade da pessoa humana.
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Ademais, podem também ser adotados como práticas judiciais no interior
do Poder Judiciário, oxigenando o sistema. O sistema de múltiplas portas reflete bem
esse pensamento. Em que pese à ausência de legislação, vem sendo objeto de
experiências no âmbito dos tribunais brasileiros.
A pesquisa de campo noticiada no texto indica a importância da
diferenciação entre os mecanismos da conciliação e da mediação. A primeira é mais
conhecida e utilizada, havendo, porém, espaço para a ampliação da utilização da
segunda, que ainda carece de melhor regulamentação.
Os temas onde a mediação se faz mais conhecida são no Direito
Comercial e no Direito de Família. A primeira se assemelha muito à conciliação, algo
com que os advogados, administradores e economistas estão mais acostumados. Já a
mediação familiar tem as suas especificidades, pois é voltada à condução de conflitos
em níveis diversos de complexidade, em que o intrapsíquico e o intersubjetivismo
exercem papéis importantes. A mediação no âmbito do processo penal (tema ora em
estudo) é ainda um vasto campo a ser explorado, e há registro de casos onde foi adotada
com êxito.149
Contudo, é preciso refletir sobre a questão do princípio da
obrigatoriedade. De acordo com ele, a propositura da ação penal independe da vontade
dos envolvidos. Será possível compatibilizá-lo com a mediação? Esta última busca
solucionar o conflito de forma consensual entre as partes. Porém, diante da
obrigatoriedade da deflagração da ação penal, qual seria a sua utilidade? Por todo o
exposto, entende-se que a sentença penal não será a melhor solução para todos os casos,
havendo hipóteses onde a autocomposição será um instrumento mais efetivo e mais
adequado. Inicia-se a análise da relação entre o processo penal e os meios alternativos
de solução de conflito pelo significado e pelo alcance do princípio da obrigatoriedade
no capítulo que segue.
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84
3. A OBRIGATORIEDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA

3.1- Introdução

No primeiro capítulo, falou-se sobre a norma jurídica que incide nos
conflitos intersubjetivos, sob o olhar de outras ciências (Filosofia e Psicanálise) e na
perspectiva da sua legitimidade e, por que não dizer, eficácia em administrá-lo. No
capítulo anterior, tratou-se dos mecanismos alternativos de solução de conflito, com o
objetivo de continuar o estudo do primeiro capítulo, porém tav já no contexto da ciência
jurídica e, mais precisamente, do direito processual.
O tema central do presente estudo é o tratamento dado à questão que
surge quando tais conflitos têm origem em condutas que, aos olhos da lei, tratam de
violações a padrões de conduta de tal magnitude, que são tratados como tipos penais.
O Direito Penal é o ramo do Direito a que se atribui a missão de proteção
da convivência humana porquanto impõe severas sanções às ações ou às omissões que
ponham em risco a paz social. A pena é a retribuição da sociedade ao mal que a ela foi
feito.
O Estado atua em substituição ao particular vitimizado exercendo a
acusação em processo (penal) em que sejam assegurados ao acusado todas as garantias
de exercer a sua defesa. O exercício dessa acusação pela ação penal pode ser obrigatório
ou de acordo com critérios pré-estabelecidos que permitam ao acusador optar por
exercê-la ou não. Na primeira hipótese, está-se falando da regência do princípio da
obrigatoriedade e, na segunda, do princípio da oportunidade. Ambos serão analisados
neste capítulo, assim como um breve comparativo da situação dos países ao redor do
mundo quanto a essa dicotomia e ao tratamento dado pelo Estatuto de Roma,
documento que rege o Tribunal Penal Internacional. Em seguida, tratar-se-á do caso
brasileiro.
Como é cediço, o princípio da obrigatoriedade aproxima-se do sistema
inquisitorial, da civil law, enquanto o princípio da oportunidade tem laços mais estreitos
com o sistema acusatório, característico da common law. No caso brasileiro, entende-se
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neste trabalho pela adoção do sistema misto, reconhecendo que toda a orientação
constitucional indica a prevalência do sistema acusatório, e, no entanto, o Código de
Processo Penal detém características marcantes do civil law. Evidentemente, as
reformas legislativas vêm aproximando cada vez o Estatuto Adjetivo Penal pátrio ao
comando constitucional. Mas, ainda é um sistema misto. Atualmente, não é raro
encontrar-se a mistura dos sistemas nos diplomas processuais penais nos países ao redor
do Globo.
Em desdobramento, importa analisar a realidade processual pátria à luz
da Constituição e as diretrizes que se extraem da Constituição ao tratar do valor-justiça,
que será tema do próximo capítulo. Importa estudar o tema do princípio da
obrigatoriedade a fim de acrescentar subsídios à reflexão sobre o que fazer diante do
princípio da obrigatoriedade, quando autor e vítima de um crime se harmonizam e não
desejam levar o processo em frente. Ou, ainda, diante do princípio da obrigatoriedade
nas situações onde se percebe que a sentença penal não será a melhor solução para o
conflito interpartes que se apresenta. De acordo com o que foi visto nos capítulos
anteriores, quais seriam a legitimidade e a eficácia da norma jurídica a qual obriga ao
exercício da ação penal nesses termos, mesmo não sendo a melhor solução?
Mas antes de tais questionamentos, é preciso analisar o princípio da
obrigatoriedade.

3.2- Publicidade da acusação penal e o monopólio pelo Ministério
Púbico:

O Direito Penal atua como mecanismo de última ratio na defesa dos
valores cuja preservação é imprescindível para a convivência em sociedade (respeito ao
direito à vida, à integridade física, ao patrimônio alheio, à saúde pública, etc.).
Modernamente, os direitos humanos150 são um paradigma que muito contribuiu para a
seleção das condutas a merecerem a reprovabilidade pelos tipos penais, uma vez que são
150

Sobre o tema direitos humanos: BARRETO. Vicente de Paulo. O fetiche dos Direitos humanos e
outros temas. Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris. 2010 e MARITAIN, Jacques, Los derechos del
hombre. Barcelona: Laia. 1976; e a relação entre o Direito Penal e direitos humanos: AMBOS. Kai.
Drechos
humanos
y
Derecho
penal
internacional.
Disponível
em
http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20110107_01.pdf Acessado em 20.11.2011
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tidos como valor universal e merecedores de serem garantidos e postos a salvo de
qualquer ofensa.
A função ético-social do Direito Penal é a proteção desses valores para a
sobrevivência do corpo social. A função preventiva protege o comportamento humano
inculação ético-social, que participa da
151

A

primeira é a função principal do Direito Penal, a segunda, consequência desta.152
No ambiente do Estado de Direito, a imposição da sanção ocorre por
meio de um processo onde igualmente sejam respeitados os direitos fundamentais do
acusado, visto que lhe são dadas todas as garantias de defesa153. São essas garantias que
asseguram ao réu a dignidade como ser humano.
No que concerne à iniciativa, originalmente, a acusação penal era
privada, outorgando-se ao ofendido e, depois, a qualquer do povo a tarefa de realizar a

151

BITENCOURT. Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Geral 1.13ª ed. São Paulo: Saraiva.
2008. p. 8
que estabelece as ações ou omissões delitivas, cominando-lhes determinadas consequências jurídicas
penas ou medidas de segurança (conceito formal). Enquanto sistema normativo, integra-se por normas
jurídicas (mansatos e proibições) que criam o injusto penal e suas respectivas consequências. De outro
lado, refere-se também, a comportamentos considerados altamente reprováveis ou danosos ao organismo
social, que afetam gravemente bens jurídicos indispensáveis à sua própria conservação e
progresso(conceito material). A função primordial desse ramos da ordem jurídica radica na proteção de
bens jurídico-penais
bens do Direito
essenciais ao indivíduo e à comunidade. Para cumprir tal
desiderato, em um Estado de Direito democrático, o legislador seleciona os bens especialmente relevantes
para a vida social e, por isso mesmo, merecedores da tutela penal . Curso de Direito Penal Brasileiro.
Vol. 1 10 ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2010. p.53
152

Penal é a da proteção da convivência humana em sociedade. Há, portanto, duas perspectivas da disciplina
que podem ser analisadas de forma mais pormenorizada.
A primeira consiste em compreender o Direito Penal como um dos instrumentos de convivência e
controle social, caracterizado por selecionar os comportamentos tidos como mais intoleráveis, prevendo e
impondo sanções institucionalizadas àqueles que o realizarem.
A segunda é visualizá-lo como um conjunto de normas jurídicas editadas pelo Estado contendo a
descrição de delitos e cominação de penas (normas penais incriminadoras), bem como dos pressupostos
para a aplicação, s
Artur de Brito Gueiros e JAPIASSÚ.Carlos Eduardo Adriano. Curso de Direito Penal: parte geral Rio de
Janeiro: Elsevier, 2012. p 7
153

Garantias processuais, aliás, que estão previstas nas Convenções Internacionais sobre Direitos
Humanos
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que dependia principalmente da habilidad

154

. Era

algo exclusivamente das partes (sache der partein).
Historicamente, o processo penal foi evoluindo mundialmente na sua
trajetória publicística. O mais antigo dos sistemas processuais desenvolveu-se em
Roma, entendendo-se importante mencionar, em síntese, a sua evolução da acusação
privada à acusação pública155:

1)

Na Roma monárquica (754 a.c. a 509 a.c.), bastava a notitia

criminis para que o magistrado agisse a fim de proceder às necessárias investigações,
prescindindo-se de uma acusação. No caso de delitos privados, para converter-se em
autor e levar a causa perante o rei ou magistrado, era necessário que o ofendido gozasse
em plenitude dos seus direitos. Esta forma é nomeada de inquisitio e o sistema de
cognitio. A natureza é pública, pois era realizado em nome e pelo Estado romano e
porque ao magistrado eram conferidos amplos poderes.
2)

No período republicano, surgiu a accusatio156, sistema no qual

qualquer cidadão passou a ostentar o direito de arrogar-se como acusador, em quaisquer
espécies de delitos. Porém, respondia penalmente pelo exercício inidôneo da função. O
pressuposto era que ninguém poderia ser levado a juízo sem acusação (nemo in iudicium
tradetur sine accusatione). Essa forma, que prescinde de investigação anterior, adota o
contraditório em modelo processual, público e oral. Diz-se coisa das partes, pois a elas
cabia pesquisar e produzir as provas, realizando os debates sobre o material probatório
trazido e possuindo, em regra, disponibilidade sobre o processo. Ao Estado, competia,
tão somente, o conhecimento e o julgamento dos casos que versavam sobre delicta
publica.

154

JARDIM. Afrânio Silva. Ação Penal Pública. Princípio da obrigatoriedade. 5ª Ed. Rio de janeiro:
Lumen Juris, 2011. p. 23.
155

SOUZA, Alexander Araújo de. A Evolução dos Sistemas Processuais Penais e o Exercício Abusivo do
Direito de Ação. Revista do Ministério Público, Rio de Janeiro, RJ, (25), 2007, p. 26-27 e PRADO.
Geraldo. Sistema acusatório. A conformidade constitucional das leis processuais penais. 4ª ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris. 2006 p. 74/78.
156

Também designada como judicium publicum ou quaestio MAIER. Julio B. J. Derecho Procesal
Penal Argentino, p. 45 apud PRADO. Geraldo. Sistema acusatório. A conformidade constitucional das
leis processuais penais. 4ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2006 p. 75. Segundo o autor, essa fase era
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3)

No império (27 a.c.) percebeu-

a extensão da faculdade de

perseguir penalmente um número cada vez maior de pessoas trouxe consigo o
extraordinário crescimento das acusações infundadas, movidas tão-somente pelo
sentimento de vingança, provocando um sem número de abusos. Por outro lado, confiar
a acusação penal a cidadãos como representantes da comunidade trazia como
consequências a impunidade dos delitos que não encontravam eco na persecução penal
157

Volta-se então para o sistema da cognitio sob a forma da inquisitio,158

infrações penais, recolhendo provas, como, ainda, para julgar a causa, podendo valer-se
159

A acusação sob a iniciativa de qualquer cidadão passou a

conviver com a acusação de ofício (cognitio extra ordinem). A forma pública e oral
ainda era a característica desse procedimento. A acusação de ofício foi gradativamente
sucedendo à forma anterior, tornando-se a principal. Atribui-se a ela a origem do
sistema inquisitorial, que, posteriormente, dominou a Europa Continental.160
4)

Dando um salto até o período entre os séculos XIV e XVI,

observar-se-á a figura dos advogados do Rei (procureurs et avocatus du Roi)161, que é
tida como a raiz do Ministério Público, fundamental para a separação entre órgão
julgador e acusação. A expressão Ministério Púbico, porém, somente viria a ser
uti
157

SOUZA. Alexander Araújo de. Ob. citada

158

De acordo com Hélio Tornaghi, foram observados como graves inconvenientes do sistema processual
da República: a impunidade do criminoso, a facilitação da acusação falsa, o desamparo dos fracos, a
deturpação da verdade, a impossibilidade de julgamento em muitos casos e a inexequibilidade da sentença
em outros. TORNAGHI. Helio. Instituições de Processo Penal, vol II, p. 5 apud Geraldo Prado. Sistema
acustório. Ob.citada
159

PRADO. Geraldo. Ob.citada. p. 77

160

Idem. p. 77. O autor destaca pertinente passagem de Julio B. J. Maier. Derecho Procesal Penal
Argentino, p. 51:
características fundamentales de este procedimiento: el renacimiento de la cognitio como método de
enjuiciamiento penal que presuponía La omnipotencia procesal al reunir, en una única mano, por lo
menos, dos de las funciones principales del procedimiento, la requirente y la decisoria; y su regulación
como sistema de excepción destinado a suplir la inactividad y complejidad del antiguo régimen
acusatorio, ya corrompido, y a otorgar mayor poder a las crecientes necesidades de la nueva organización
161

è dalle ordinanze degli antichi re di Francia che il pubblico minitero ivi
svilluppatosi at
ato del re è passato, sai pure com diverse
regulamentazioni nella sua struttura e modificazioni nelle attribuzioni, nelle leggi emanate nel período
della rivoluzione e poi in quella codificazioni napoleônica che influenzò, anche se in misura diversa, Le
ministero nel processo. I. Pofilo storico. Bologna: Nicola Zanichelli Editore, 1965. p. 18. apud SOUZA.
Alexander Araujo de. Ob.citada
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nomenclatura que utilizavam os próprios procuradores e advogados do Rei ao se
162

Nesse caminhar histórico, o que se pretende demonstrar é que a tarefa de
acusar se torna uma atribuição do Estado e não mais do ofendido ou de outros cidadãos.
Com a publicização paulatina do processo penal e o predomínio da adoção do sistema
acusatório, a figura do acusador público foi ganhando espaço e relevância. A atuação
dessa figura processual é sistematizada de acordo com os princípios e regras que, em
cada momento social, o Direito conheceu ao longo da história.

Contudo, persistiu

remanescente a figura do acusador privado em casos e situações específicas (em crimes
contra os costumes e contra a honra, por exemplo).
Ao se transferir para o Estado a função de acusar, a relação interpessoal
que se encontra presente em conflito que se apresenta na vida real não é repetida no
processo, pois não é a vítima que apresenta a demanda, e sim o Estado. Não há
necessária correspondência entre a relação processual e aquela existente entre autor e
vítima do direito violado. É salutar, pois inibe a entrada no processo de motivações
pessoais do ofendido, como o sentimento de vingança, por exemplo. A acusação estatal
é norteada pelo paradigma da justiça, com o restabelecimento da ordem social pela
punição daquele que a pôs em risco. Contudo, tal separação tangencia o risco de tornar
o processo um fim em si mesmo e a serviço da relação Estado acusador-réu,
desatendendo à relação humana (vítima-réu), a qual existe de fato e é, em verdade, a
razão de ser de todas as normas jurídicas.
Não se pretende com essas palavras defender o retorno à iniciativa
privada da acusação, pois os benefícios da ação penal pública são inegáveis. Não se
quer, também, filiarexistência da ação ao reconhecimento do direito subjetivo alegado pelo autor, definindo
a ação como direito a uma sentença favoráve

-se, em Liebman, que a ação é o

direito ao julgamento do pedido; a uma sentença de mérito desde que preenchidos os

162

SOUZA. Alexander. O autor novamente faz menção a VELANI. Mario:
ministère public sai stato usato in ordinanze o in editti precedenti a quelli sopra reicordati, salvo che in
uma ordinanz
inavvertitamente nella pratica, cioè gli stessi procuratori e avvocati del re parlavano del loro ministero, e
per forza naturale com riferimento agli
Il pubblico ministero nel processo. I. Profilo
storico p. 67/68
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respectivos requisitos.163 O objetivo é tão só instigar à reflexão sobre a necessária
correspondência entre o processo e os resultados no mundo real, com o escopo de não
esvaziar de legitimidade a norma jurídica; notadamente quando a comunidade jurídica
trava acirrados debates quanto à eficácia e à utilidade da pena.164
Ao se disciplinar a acusação nessa estrutura de uma ação penal de
iniciativa pública, o processo penal, repita-se, angaria a dúplice instrumentalidade de: (i)
permitir ao Estado de Direito a defesa da comunidade das violações cometidas contra a
paz social e (ii) de forma concomitante, garante o resguardo dos direitos individuais do
acusado frente a eventuais arbítrios do Poder Público.165 A desvinculação do juiz da
atividade de acusar proporcionou ainda mais qualidade nessa relação, com três funções
processuais entregues a sujeitos diversos (acusar, defender e julgar), assegurando maior
imparcialidade ao julgador. Não há retorno deste modelo.
No Brasil, seguindo a tendência de vários outros países, adotou-se o
modelo acusatório misto, tendo o MP fundamental importância166. Pode-se destacar três
características principais da atuação do Parquet no âmbito do processo penal, as quais,
embora não sejam recentes, se foram consolidando ao longo da história e evolução
deste: (i) a primazia quase exclusiva da titularidade do ius persenquendi in judicio, (ii) a
defesa da legalidade e dos princípios que norteiam o processo penal (o que lhe permite,
inclusive, postular a absolvição quando as provas assim demonstrarem ser esta a decisão
justa) e (iii) a independência funcional.
A atuação do Parquet ocorre para a correta aplicação da lei e, por esse
motivo, lhe foi conferido o monopólio da ação penal.
representa o Estado-Administração, em regra como titular da ação penal (ius persecundi
163

JARDIM. Afrânio. Ação Penal Pública. Princípio da obrigatoriedade. Ob. citada, onde são elencadas
as obras de LIEBMAN. Enrico Tullio: Problemi del Processo Civile, Milano, Morano, 1962 p. 22/53 e
155/176 e Manualle di Diritto Processuale Civile .3ª ed. Milano: Giufrè 1976 p. 115/125 do vol. I
164

-se majoritariamente que o poder punitivo estatal deve cumprir a
concreta função de proteção dos bens jurídicos e de prevenção dos delitos. Apesar dessa posição
legitimadora do Direito Penal, subsistem correntes doutrinárias que advogam tanto a abolição ou a
minimalização do ius puniendi, bem como em sentido contrário, a sua expansão e o recrudescimento das
SOUZA. Artur de Brito Gueiros e JAPIASSÚ.Carlos Eduardo Adriano. Ob. citada p. 9
165

Trata-se de uma posição de compromisso. Se é verdade que o Estado deve punir aqueles que
delinquiram, não menos verdade é que deve fazêAção
Penal Pública. Princípio da obrigatoriedade. Ob. citada p. 17
166

Sobre as características do sistema processual brasileiro, indica-se. PRADO. Geraldo. Sistema
acusatório. A conformidade constitucional das leis processuais penais. 4ª ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris. 2006 p. 172/191
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in judicio)

167

Na ação penal de iniciativa privada, passa a atuar como custos legis,

zelando pela correta aplicação da lei penal e consequente distribuição da justiça. Na
ação penal deflagrada por queixa subsidiária da denúncia, pode assumir novamente a
posição de parte.
De acordo com Paulo Cezar Pinheiro Carneiro:

-se que o MP, como parte na ação penal pública, não está
obrigado a promovê-la, única e exclusivamente, para obter a condenação
do réu, mas antes sua atuação, nesta qualidade, é a de velar, usando de
todos os meios possíveis, pela correta aplicação da lei, tanto processual
como material, que no processo se resume na obtenção de uma sentença
168

Embora instigante, foge ao tema do presente trabalho esmiuçar a atuação
do Ministério Público. Todavia, assaz necessário o destaque dos aspectos
supramencionados da atuação ministerial para compreender a obrigatoriedade da ação
penal como garantia de imparcialidade da atuação do membro do Parquet. Importante,
de igual modo, grifar o que foi dito quanto à evolução histórica da titularidade da
iniciativa da acusação no processo, até o ponto em que hoje nos encontramos, qual seja,
de natureza pública.
Na estrutura processual existente, o órgão do Estado que detém essa
função, com exclusividade, é o Ministério Público. A sua atuação, neste particular, rege-se ou pelo princípio da oportunidade ou pelo princípio da obrigatoriedade. A análise
que se fará quanto à opção por um ou por outro possui perfeita correlação com a
reflexão que se pretende deixar neste tópico: o cuidado para que a relação processual
(penal) não se torne esvaziada de efeitos práticos no mundo dos fatos, pois é essa
capacidade de regular as relações humanas que confere legitimidade às normas
jurídicas.

167

CAPEZ. Fernando Curso de Processo Penal. 1ª ed. revista e atualizada. Ed. Saraiva, 2004, São Paulo
(SP), p. 160
168

CARNEIRO. Paulo Cezar Pinheiro. O Ministério Público no Processo Civil e Penal. Promotor
Natural. Atribuição e Conflito. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 1995
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O processo penal pátrio rege-se (em regra) pelo princípio da
obrigatoriedade da ação penal pública, o qual será tratado nos tópicos que seguem, a fim
de, posteriormente (cap. 4), ponderar sobre este nos casos de infrações penais de menor
potencial ofensivo, notadamente quanto à efetividade de pedir-se pena restritiva de
liberdade pela via da ação penal, diante de conflitos interpessoais em relações
continuadas. A discussão ganha mais relevo, porque o referido princípio não possui
sede constitucional e pelo fato de o princípio da oportunidade ser adotado em outros
países da comunidade internacional, incluindo-se o Tribunal Penal Internacional.

3.3- O princípio da obrigatoriedade

. Terminologia
Em proêmio, entende-se por bem explicitar que se tomará o termo
obrigatoriedade de forma distinta de legalidade, muito embora por vezes sejam tratados
como sinônimos169. O princípio da legalidade é mais amplo e significa pautar a atuação
de acordo com a lei. Ele orienta todas as ações estatais e, no processo penal, aplica-se ao
órgão acusador sob a forma do comando estabelecido no art. 37, caput, da Constituição
da República170, impondo o atuar dele dentro da lei.
O princípio da obrigatoriedade na ação penal diz respeito ao poder-dever
de agir do Estado diante da prática de fato típico, ilícito e culpável. Como se observa, o
seu campo de atuação é mais específico, pertinente à propositura da ação penal pública.
Com razão Afrânio Silva Jardim ao expor:
169

Veja-se a título de exemplo a doutrina de José Frederico Marques:
que informam, nesse assunto, a atividade persecutória do Ministério Público: o princípio da legalidade
(Legalitätsprinzip) e o princípio da oportunidade (Opportunitätsprinzip). Pelo princípio da legalidade,
obrigatória é a propositura da ação penal pelo Ministério Público, tão-só ele tenha notícia do crime e não
existam obstáculos que o impeçam de atuar. De acordo com o princípio da oportunidade, o citado órgão
estatal tem a faculdade, e não o dever ou a obrigação jurídica de propor a ação penal, quando cometido
um fato delituoso. Essa faculdade se exerce com base em estimativa discricionária da utilidade, sob o
ponto de vista do interesse
Tratado de
Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 1980. v. 2, p. 88. Veja-se, ainda, Magalhães Noronha:
agir tão logo se forme
a opinio delicti ou a suspeita de crime (...) NORONHA, E. Magalhães. Curso de Direito Processual
Penal 27ª ed. atual. Por Adalberto José Q.T. de Camargo Aranha; São Paulo: Saraiva. 1999. p. 33
170

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte
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mais claro que o dever legalde o Ministério Público exercitar a ação penal
é, na verdade, uma decorrência do próprio princípio da legalidade, que,
numa perspectiva mais ampla, informa a atuação dos órgãos públicos no
171

A distinção é importante e permite compreender a afirmação no sentido
de que tanto o princípio da obrigatoriedade quanto o da oportunidade devem estrita
obediência à legalidade.

.Significado quanto ao exercício da ação penal pública
Quanto ao exercício da ação penal, a obediência ao princípio implica
dizer que o Ministério Público está obrigado a oferecer a acusação quando presentes os

penal condenatória. Em outras palavras: se a aplicação do Direito Penal depende da
atuação

dos

órgãos

públicos,

devem

eles

agir

inarr

processualização do poder punitivo do Estado, pelo princípio nulla poena sine iudicio,
dá à ação penal um caráter de função necessária e obrigatória para os órgãos
172

Zela pela imparcialidade da atuação do Ministério Público.
O fundamento encontra-se no paradigma de que nenhum crime deve ficar

impune (nec delicta maneant impunitia) e de que todos se submetem ao comando legal.
Pela obrigatoriedade da ação penal, pretende-se, também, vedar eventual privilégio de
alguns não serem processados ou de outros serem perseguidos. O princípio almeja o
tratamento isonômico a todos os que praticarem algum delito. Põe a justiça penal a

171
172

JARDIM. Afrânio Silva. Ob.citada. p. 46
Idem. p. 47/48. Neste mesmo sentido, o autor cita Giuseppe Sabatini:

Il critério di tutto, in rapporto al principio di giurisdizionalità in matéria di reati, nel senso che lo Stato
Principii Constituzionali del
Processo Penale, 1976, p. 30
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salvo de tentações de parcialidade e arbítrio, transmitindo maior confiança à
comunidade da atividade pública desempenhada no processo penal.173
Para
aos interesses do Estado, dispondo o Ministério Público dos elementos mínimos para a
propositura da ação penal, deve promovê-la, sem inspirar-se em critérios políticos ou de
174

Alcalá-Zamora estabelece severa crítica ao princípio da

oportunidade quanto a ess
.175
O seu significado, portanto, é de estabelecer o dever jurídico ao
Ministério Público de propor a ação penal toda vez que tiver notícia de alguma infração,
pois a norma penal tutela sempre interesses preponderantemente públicos, importando
dizer que a atuação do Estado não é mera faculdade, mas funcionalmente obrigatória, a
176

. Aplicação
Da aplicação do princípio da obrigatoriedade decorrem duas regras: a
regra da oficialidade e a regra da legalidade177
que a função penal é, por índole, eminentemente estatal, a pretensão punitiva do Estado
(...) deve fazer-se valer por um órgão público, e este deve agir por iniciativa própria,
sem necessidade de qualquer estímulo exterior para o adimplemento de seu dever
.
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DIAS. Jorge de Figueiredo. Direito Processual Penal. Coimbra: Ed. Coimbra. 1974. p 128
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TOURINHO Filho. Fernando da Costa. Processo Penal v.1. São Paulo: Saraiva. 2004. p. 328
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ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO. Niceto. Derecho Procesal Penal.Buenos Aires:Ed. Guilhermo
Kraft. 1945. p 389
176

ALMEIDA. Joaquim Canuto Mendes de. Princípios Fundamentais do Processo Penal. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1973. p. 86 apud JARDIM.Afrânio. ob.citada. p. 48/49 Jorge Figueiredo Dias
alguma simpatia, até o momento em que certas experiências totalitárias revelaram o enorme perigo que
nele se continha (quando elevado à categoria de princípio geral de processo penal) para as garantias
177

ALMEIDA. Joaquim Canuto Mendes de. Princípios Fundamentais do Processo Penal. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1973. p. 88/89 apud FELÍCIO. Carlos Eduardo. Princípio da obrigatoriedade da
ação penal. Jus Navigandi. Teresina: ano 16, nº 2987, 5 set. 2011. Disponível em
http://jus.com.br/revista/texto/19923. acessado em 20.01.2012
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A regra da legalidade (em sentido estrito, pode-se dizer) define como
necessárias a obediência do Ministério Público à lei no exercício das suas funções e a
irretratabilidade desta submissão que se estende a todo o processo penal subsequente à
deflagração da ação penal.
Da oficialidade, extrai-se que: (i) o órgão encarregado de deflagrar a ação
penal será sempre um agente do Estado (sub-regra da autoridade), (ii) este agente agirá
de ofício (sub-regra do procedimento de ofício) e que (iii) a propositura da ação
independe da vontade dos ofendidos e dos particulares envolvidos ou do agente de
Estado (sub-regra da inevitabilidade do procedimento). O aspecto da inevitabilidade é o
ponto de interesse deste tópico.
Da forma posta, ainda que exista consenso entre réu e ofendido, a ação
penal pública será proposta porque obrigatória.
Há de se ter cuidado, neste aspecto, com o real significado do princípio
da obrigatoriedade. Com efeito, a ação penal somente deve ser exercida desde que
preenchidos os pressupostos processuais. Nas hipóteses em que o dever não é de agir,
ela não deve ser proposta178. Assim são os casos em que estão presentes escusas
absolutórias, por exemplo. Mas, e nos casos onde ocorre o consenso entre réu e
ofendido, onde a sentença penal só faria recrudescer um conflito já pacificado interpartes? Ou nas hipóteses onde a imposição de pena não foi suficiente para inibir
reiteradas violações da lei no curso de uma relação de vizinhança, por exemplo, ou
mesmo em casos de violência doméstica? Qual legitimidade terá uma norma jurídica
que permite que tal quadro fático ocorra?
Já foi dito anteriormente que o monopólio da ação penal pelo Ministério
Público é uma opção sem retorno, com a qual se concorda. E, no direito pátrio, a
afirmação é enfatizada, mormente quando o PLS 156/09179, que trata do Novo CPP, não
abre mais espaço para as exceções da ação penal de iniciativa privada. Na redação atual
do Projeto, o processo penal conhecerá apenas ações penais públicas, condicionadas ou
178

o o poder de apreciar os pressupostos
técnicos o exercício da ação penal, o que é evidente. Dever de denunciar não significa mais que, perdoese o truísmo, de denunciar quando for o caso de
O Saneamento do
Processo Penal tese. Rio. 1971. p. 35 apud JARDIM.Afrânio Silva. Ob. citada. p. 51
179

Art. 45. A ação penal é pública, de iniciativa do Ministério Público, podendo a lei, porém, condicioná-la à representação da vítima ou de quem tiver qualidade para representá-la, segundo dispuser a legislação
civil, no prazo decadencial de 6 (seis) meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime.
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não à representação do ofendido. Tal mudança é salutar; porém como responder às
indagações supra? Será preciso trilhar o caminho da mudança legislativa, com a adoção
do princípio da oportunidade? Ou haverá espaço dentro do nosso sistema processual
penal para o consenso?
Por esta razão, opta-se por tecer algumas considerações sobre o princípio
da oportunidade, lançando um olhar crítico sobre ele.

3.4 Princípio da oportunidade

De acordo com o princípio da oportunidade, abre-se ao Ministério
Público a faculdade (em substituição ao dever) de propor a ação penal. A faculdade, em
verdade, é estritamente regulada e obedece a critérios pré-estabelecidos e em nome do
interesse público, obviamente.
Em Hely Lopes Meirelles, a discricionariedade na atuação da

m

possibilidades de solução, aquela que melhor corresponda, no caso concreto, ao desejo

discr
180

O princípio da oportunidade é, no âmbito do processo penal, a expressão
do poder discricionário da Administração Pública, pois ao membro do Ministério
Público é dado o poder de eleger, em critérios pré-definidos, sobre a conveniência ou
não do ajuizamento da ação penal.
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MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 21ª ed. São Paulo: Malheiros Editores,
1996. p. 152
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Há uma grande preocupação com o abuso do poder181 nessas hipóteses e,
por esta razão, a adoção de tal princípio, a despeito dos benefícios que traz consigo, é
alvo de críticas severas.

. Análise crítica
Os argumentos dos que se insurgem contra a adoção do princípio da
oportunidade da ação penal gravitam principalmente em torno da questão do abuso.
emocrática de lá
182

Na mesma linha, Afrânio Silva

pressões indesejáveis ou, pelo menos, a suspeitas sobre a lisura de seu comportamento
ativo ou omissivo. .183
Como segundo ponto relevante nas críticas ao princípio da oportunidade,
é possível encontrar em alguns autores o temor de uma invasão da competência
lador ser
184

. Segundo Tourinho Filho:

condição de infração penal, não faz sentido possa o Ministério Público
ignorá-las, sob a alegação de inexpressividade. Se assim fosse, estaria
185

181

dignidade à função acusatória. Mas, ainda assim, não despiu os seus agentes da natureza humana e não os
vacinou contra o acerbamento do entusiasmo. Em verdade, embora não seja frequente, o Ministério
Público, na qualidade de acusador, pode exercer abusivamente direitos processuais, bem como agir com
temeridade e máza. A Evolução dos Sistemas Processuais e o
Exercício abusivo do Direito de Ação Penal.
182

LEONE. Giovanni. Tratado de Derecho Processa l Penal. v. 1 trad. Sentis Melendo. Buenos Aires:
EJFA. 1963. p. 141. apud Ob. citada. JARDIM.Afrânio Silva. Ob. citada. p. 47
183

JARDIM. Afrânio Silva. Ob. citada. p. 132

184

MARQUES. José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. v. 1. Rio de Janeiro: Forense,
1999, p. 374
185

TOURINHO Filho. Fernando da Costa. Processo Penal v.1. Ob.citada. p . 329
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Existe ainda outro importante aspecto invocado nas análises críticas
quanto ao princípio da oportunidade, o qual merece destaque. Cuida-se da afirmação de
que o princípio da obrigatoriedade é uma consequência de o Estado ter assumido o
monopólio do direito de punir e de buscar a punição pelo processo.
De acordo com Marcellus Polastri Lima:

do Direito Penal ao caso concreto, se utilizando de critérios de
oportunidade, pois lhe é dado dispor da propositura da ação penal e da
186

Entende-se que a síntese dessas ponderações pode ser encontrada na
doutrina processual espanhola, em Emilio Gomes Orbaneja e em Vicente Herce
Quemada, que assim sintetizam os argumentos dessa orientação doutrinária:

la realización del derecho penal. De aqui el principio de legalidad (el
único adecuado a la naturaleza del derecho repressivo sea el complemento
imprescindible del sistema de la acusación oficial. Significa tal princípio
que el órgano de la acusación esta obrigado a ejercitar la ación por todo
hecho que revista caracteres de delito conforme la ley.
El punto de vista del Ministério Fiscal há de ser la ley, ya que es um
órgano público em función de la justicia, y no de la administración
ada caso
concreto la acusación (y, portanto, la actuación del derecho penal) al
arbítrio del monopoliza la función (principio de oportunidad). Com ello,
el Ministério Fiscal podrá eximir de la pena cualquier acto punible por la
sola razón de que la persecución le parezca inoportuna o intranscendente;
y el derecho penal quedará mediatizado por consideracionaes y reservas
187

obrigatoriedade do exercício da ação penal pública é, sob certo aspecto,
um consectário lógico do princípio da oficialidade da ação penal

186
187

POLASTRI LIMA. Marcellus. Ob. citada p. 50

GOMEZ ORBANEJA. Emilio e QUEMADA. Herce Vicente. Derecho Procesal Penal. Madri: Artes
Gráficas y Ediciones. 1975 apud JARDIM. Afrânio Silva. Ob citada. p. 47/48
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condenatória. Em outras palavras: se a aplicação do Direito Penal
depende

da

atuação

dos

órgãos

públicos,

devem

eles

agir

188

Contudo, em defesa da adoção do princípio da oportunidade, obtempera-se que, em verdade, ele é o que melhor prestigia a realização da justiça na sociedade.
De acordo com essa doutrina, atribui-se ao membro do Parquet (cuja natureza é de
fiscal da lei) a função de realizar filtragem de condutas cujo potencial de periculosidade
social é baixo. Nestas, entende-se que os efeitos da pena privativa de liberdade não
seriam tão úteis ou necessários, sendo preferível a readaptação social do autor do fato,
por outros mecanismos.189
Reconhece-se que a tipificação das condutas pelo direito penal expressa
os valores de determinada sociedade, salvaguardando os bens jurídicos que merecem ser
protegidos. Porém é forçoso reconhecer, de igual sorte, que a generalidade exigida para
essa proteção ocasiona que o legislador penal seja incapaz de adequar por completo os
tipos penais às situações concretas que chegam ao conhecimento do órgão acusador.
Certa dose de discricionariedade seria exigida, a fim de melhor adequar o direito
positivo à distribuição de justiça. Caso contrário, ter-se-á um acusador a qualquer preço,
atado ao dogma da propositura obrigatória da acusação, postura não desejável ao
Ministério Público como fiscal da lei.
Esta orientação rememora ainda que o princípio da oportunidade também
é vinculado ao princípio da legalidade, tal e qual o princípio da obrigatoriedade190. A
legalidade emana do Estado de Direito. Por essa razão, a discricionariedade conferida
pelo princípio da oportunidade está adstrita aos termos daquela (legalidade).

188
189

JARDIM. Afrânio Silva. Ob.citada. p. 47
Esta ideia sobre a pena privativa de liberdade é recorrente entre os penalistas contemporâneos:

adstrita aos casos de evidente necessidade, tendo em vista os efeitos criminógenos do encarceramento.
(...) Diante disso, denominam-se alternativas penais todos os instrumentos voltados para impedir ou
substituir a pena privativa de liberdade, bem como abreviar o seu tempo de duração. Trata-se, portanto, de
um conceito amplo que enfeixa como espécies, as penas alternativas, a multa, a transação penal, a
suspensão condicional do processo, a suspensão condicional da pena e o livramento condicional, além de
outros preponderantemente processuais ou próprios da execução penal, tias como a fiança, a liberdade
provisória, a graça, o indulto,
SOUZA. Artur de Brito Gueiros e JAPIASSÚ.Carlos Eduardo Adriano. Ob. citada p. 456/457
190

Daí a importância da diferenciação terminológica feita neste capítulo entre legalidade e
obrigatoriedade.
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Mister citar que tanto o princípio da oportunidade quanto o da
obrigatoriedade são inerentes à atividade do Ministério Público. As razões que levam à
admissão da ação penal de iniciativa privada ou mesmo à necessidade de prévia
representação do ofendido para a deflagração da ação penal pública191 não se
confundem com o tema em análise e não serão tratadas neste texto.
Sem embargo das críticas ao princípio da oportunidade, alguns países
reconhecem os méritos acima expostos e o adotam. Esta é a posição, inclusive
consolidada no mencionado Estatuto de Roma.

3.5- Aspectos do direito Comparado e do Estatuto de Roma

Opta-se por expor, em síntese, alguns exemplos de legislações
estrangeiras, a fim de acentuar a dicotomia existente entre a adoção dos princípios, bem
como delinear que não se deve falar em maior acerto ou menor acerto na opção por um
ou por outro.192 As opções são fruto da evolução cultural de tais comunidades.
Dos países latinos, a França é o único que adota a discricionariedade de
forma ampla. O comando normativo da oportunidade no exercício da ação é mais
afeiçoado aos países onde se adota o sistema da common law. É possível observar o
instituto nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, robustos exemplos de tal sistema, no
Japão e em Israel, cujos sistemas processuais receberam nítida influência daquele e, até
mesmo, em países como o Egito, a Bélgica, a Holanda, a Suíça, a Suécia e a Grécia.193

191

Há, ainda, hipóteses mais extremas nas quais o interesse do particular é superior ao interesse público.
Isso ocorre quando há o predomínio de razões de foro íntimo ou de tutela da intimidade diante da
repercussão que a deflagração do processo penal inevitavelmente acarreta, ou seja, o chamado streptus
fori, bem como o risco da vitimização secundária. Dessa maneira, a lei pode conceder, exclusivamente ao
ofendido a decisão sobre a dedução ou
SOUZA. Artur de Brito Gueiros e
JAPIASSÚ.Carlos Eduardo Adriano. Ob. citada p. 531
192

O estudo quanto aos referidos princípios no direito comparado é exposto de forma brilhante por
Afrânio Silva Jardim na obra já multicitada Ação Penal Pública Princípio da Obrigatoriedade nas
páginas 59/81, de onde foram tiradas todas as referências que passam a constar da resenha exposta neste
tópico.
193

MARQUES. José Frederico. Tratado de Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva. 1980. v. 2 p.
89; BARREIROS. José Antônio. Processo Penal Coimbra: Almedina. 1981 e DIAS. José Figueiredo.
Direito Processual Penal. Coimbra: Ed. Coimbra. 1974 v.1 p. 130 e segs. Todos citados por JARDIM.
Afrânio Silva, conforme nota anterior.
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No sistema português, o Código de Processo Penal de 1929 adotava o
sistema do princípio da obrigatoriedade. O Código de Processo Penal de 1987 sucedeu a
tal diploma e permite ao Ministério Público, desde que preenchidos os requisitos legais,
realizar o arquivamento de procedimentos investigatórios relativos a crimes punidos
com pena não superior a seis meses. A lei lusitana prevê também a possibilidade de
suspensão do processo para crimes punidos com pena de prisão até três anos. Tais
características não mudam a opção adotada pelo Código de 1929 quanto ao princípio da
obrigatoriedade como regra geral, embora ocorra a possibilidade de mitigação quanto às
hipóteses dos delitos punidos com pena não superior a seis meses. Trata-se de exceção
que confirma a regra. A menção a este país tem a sua importância por se tratar da
da origem das primeiras ordenações do direito brasileiro.
O sistema italiano, cujo anterior ordenamento (Código Rocco, de 1930)
inspirou o nosso atual Código de Processo Penal, também contempla o princípio da
obrigatoriedade. Lá, encontra-se o registro de frustrada experiência com o princípio da
discricionariedade. Sob a égide de regime totalitário, a discricionariedade fez que o

interesse público para servir ao poder político autoritário que se instalara no
194

No Código de Processo Penal Italiano, de 1988, que sucedeu ao chamado

Código Rocco, observam-se novos institutos como, por exemplo, o pattegiamento,195
inerente à justiça penal negociada. Todavia, da mesma forma que o sistema português,
não afasta o princípio da obrigatoriedade.
O sistema francês, conforme já firmado, adota a discricionariedade, a
despeito de pautar a sua sistemática processual penal em marcantes traços do sistema
inquisitivo. De forma peculiar, admitem-se o oferecimento de arquivamento, de forma
discricionária, pelo Parquet ao Juizado de Instrução e a indisponibilidade da ação penal
depois de ofertada.
O conhecimento da realidade internacional, ainda que em passant
enriquece a discussão no direito brasileiro, notadamente quando em tramitação o Projeto
de novo Código de Processo Penal e as discussões tão em voga quanto à eficácia da
194
195

JARDIM. Afrânio Silva. Ob. citada. p. 70

Trata-se de acordo entre acusação e imputado, o qual prevê a aplicação de pena substitutiva àquela
prevista em lei, ou a aplicação de pena detentiva, diminuída de um terço, e, de qualquer forma, não
superior a dois anos de reclusão ou detenção. O objeto do acordo entre as partes é justamente a pena a ser
aplicada pelo juiz.
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pena privativa de liberdade. Cabem ainda algumas apertadas considerações sobre o
Estatuto de Roma, tratado de direito internacional firmado por mais de 150 países.

3.5.1 O Estatuto de Roma

. Conceito:
O Estatuto de Roma é, na sua natureza jurídica, um tratado de direito
internacional que institui o Tribunal Penal Internacional (TPI, também chamado de
Corte Penal Internacional

CPI) e foi adotado em 1998, em conferência na cidade de

Roma. Ele entrou em vigor em 2002 e inaugura uma nova concepção de
responsabilidade penal, ao dispor regras de direito material e de direito processual, que
estabelecem uma jurisdição internacional permanente de caráter penal. Não se cuida de
um modelo internacional de codificação do processo penal, mas sim de uma tentativa de
estabelecer um sistema de justiça criminal aceitável para todos.196
Adequada aos direitos humanos, a Carta adotou vários dos princípios
penais modernos, como os da responsabilidade penal subjetiva, da legalidade estrita, da
imputabilidade penal, da exigência de dolo, entre outros. Cuida ainda de princípios
específicos, em face da singularidade dos crimes de que trata (de abrangência
internacional), prevendo princípios como os da irrelevância de função oficial, da
responsabilidade de comandantes e de outros superiores e da imprescritibilidade dos
crimes sujeitos à jurisdição do Tribunal.
Com relação ao processo penal, o Estatuto adota o modelo acusatório, no
qual as funções de acusar, defender e julgar são entregues a sujeitos processuais
diversos, assegurando ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
O acusado é tratado como sujeito de direitos, e não mero objeto da persecução penal.
Com o incremento do Tribunal Penal Internacional, firma-se pelos países
signatários o compromisso de repensar o direito penal interno, introduzindo, quando
ainda não presentes, os princípios adotados pela Carta de Roma. O Estatuto contém uma

196

AMBOS. Kai. Os princípios gerais do direito penal no estatuto de Roma. In Tribunal Penal
Internacional. Coord. CHOKR. Fazui Hassam; AMBOS. KAI São Paulo: Revista dos Tribunais. 2000. p.
26
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parte de princípios gerais a serem aplicados a todos os casos, de regras a serem seguidas
na investigação e no julgamento e codifica em parte do Direito Penal Internacional.
O Tribunal Penal Internacional é um produto do esforço da comunidade
internacional e iniciativa pioneira. É a primeira jurisdição internacional permanente de
caráter penal e, de forma não seletiva e desvinculada de uma guerra específica197,
procura proteger a humanidade das atrocidades praticadas pelo homem contra o homem.
O próprio preâmbu
198

Esse Tratado Internacional foi incorporado ao direito pátrio pelo Decreto
4.338/2002199 e, por essa razão, o estudo da norma torna-se tão importante. Com efeito,
importa ao presente estudo indicar o tratamento que o Estatuto confere ao exercício da
ação penal. Por força do mencionado Decreto, as diretrizes deste Tratado tornam-se,
também, vetor indicativo do tratamento a ser dado ao tema pela legislação
infraconstitucional. Notadamente, porque a adoção do princípio da obrigatoriedade,
embora pacífica na doutrina e jurisprudência, não se encontra expressa em sede
constitucional.

. Atuação do Ministério Público e o princípio da oportunidade
Quanto à atuação do Ministério Público200, a Procuradoria201 atua de
forma independente dentro da estrutura do TPI, exercendo privativamente a ação penal,
além de coordenar as investigações dentro dos limites do Estatuto e receber as

197

Diferente dos Tribunais ad hoc, instalados, por exemplo, para julgar os crimes de guerra cometidos
pelos alemães e pelos japoneses ao final da Segunda Guerra Mundial (Tribunais de Nuremberg e Tóqui
respectivamente) ou mesmo os crimes étnicos cometido em Ruanda (Tribunal de Ruanda) e no conflito
étnico na região de Kosovo (Tribunal da antiga Iugoslávia). Sobre o tema, maiores informações em
JAPIASSÚ. Carlos Adriano. . O Tribunal Penal Internacional:a internacionalização do Direito Penal.
Rio de Janeiro: Ed Lumen Júris. 2004; cap. 03; JAPIASSÚ. Carlos Eduardo Adriano e MIGUENS.
Marcela Siqueira. Justiça de transição: uma aplicação dos Princípios de Chicago à realidade brasileira;
e no site www.ictj.org acessado em 20.11.2011
198

Fonte: http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/99584/decreto-4388-02 acessado em 22.11.2011

199

Art. 1o O Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, apenso por cópia ao presente Decreto,
será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
200

Sobre o tema, indica-se a leitura de SOUB. Maria Anaides do Vale Siqueira. O Ministério Público na
Jurisdição Penal Internacional. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2006
201

Decreto 4.388/02.

, prefere-
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comunicações sobre a prática de delitos da competência do Tribunal, vindas dos
Estados.
O princípio reitor da atuação do órgão acusador é o da oportunidade,
sintonizado com a adoção do sistema acusatório, pelo referido Tribunal. Este princípio
se estende, inclusive quanto à instauração ou não de inquérito202 (art. 53 do Estatuto de
Roma203). Se for instaurado inquérito e, ao final das investigações, se entender incabível

conclusão à Câmara de Questões Preliminares, ao Estado que provocou sua atuação e ao
Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas
b

204

, sendo certo que tal decisão é passível de

ser revista pela Promotoria, caso a Câmara de Questões Preliminares do TPI assim
recomende.205
Observa-se que há um controle quanto às razões do não ajuizamento da
ação penal pela Promotoria, o que, entende-se, proporciona maior segurança à adoção
do princípio da oportunidade. Portanto, a opção por um ou por outro sistema
202

nformações apresentadas não são suficientes para dar
início à investigação, ele informará tal fato ao seu autor, mas poderá reexaminar a questão sempre que
203

Artigo 53(...)

1. O Procurador, após examinar a informação de que dispõe, abrirá um inquérito, a menos que considere
que, nos termos do presente Estatuto, não existe fundamento razoável para proceder ao mesmo. Na sua
decisão, o Procurador terá em conta se: (...)
c) Tendo em consideração a gravidade do crime e os interesses das vítimas, não existirão, contudo, razões
substanciais para crer que o inquérito não serve os interesses da justiça. (...)
Se decidir que não há motivo razoável para abrir um inquérito e se esta decisão se basear unicamente no
disposto na alínea c), o Procurador informará o Juízo de Instrução.
2. Se, concluído o inquérito, o Procurador chegar à conclusão de que não há fundamento suficiente para
proceder criminalmente, na medida em que: (...)
c) O procedimento não serviria o interesse da justiça, consideradas todas as circunstâncias, tais como a
gravidade do crime, os interesses das vítimas e a idade ou o estado de saúde do presumível autor e o grau
de participação no alegado crime, comunicará a sua decisão, devidamente fundamentada, ao Juízo de
Instrução e ao Estado que lhe submeteu o caso, de acordo com o artigo 14, ou ao Conselho de Segurança,
se se tratar de um caso previsto no parágrafo b) do artigo 13.
204

Artigo 13 O Tribunal poderá exercer a sua jurisdição em relação a qualquer um dos crimes a que se
refere o artigo 5o, de acordo com o disposto no presente Estatuto, se:
b) O Conselho de Segurança, agindo nos termos do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, denunciar
ao Procurador qualquer situação em que haja indícios de ter ocorrido a prática de um ou vários desses
crimes; ou
205

SOUB. Maria Anaides do Vale Siqueira. Ob. citada p. 195 De igual quanto à possibilidade de declínio
da ação penal, pois o TPI não adota o princípio da indisponibilidade. Desde que motivada, a retirada da
acusação se sujeita à autorização prévia da Câmara de Primeiro Grau.
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(obrigatoriedade X oportunidade) guarda benefícios e riscos, cabendo ponderar sobre a
escolha legislativa. Embora a obrigatoriedade nos seja mais familiar, pois, no caso
brasileiro, foi este o princípio adotado, não se mostram desarrazoadas as opções pela
discricionariedade exemplificadas retro. Iniciam-se a seguir breves considerações sobre
o princípio da obrigatoriedade no direito pátrio, sobre a sua adoção sob a forma absoluta
ou mitigada e sobre se este se configura ou não obstáculo para o incremento da
mediação no processo penal.

3.6- O princípio da obrigatoriedade no processo penal brasileiro

Os países que adotam o princípio da oportunidade fazem-no por regra
expressa. No ordenamento brasileiro, é possível afirmar, observando a sucessão de leis
processuais penais, que, desde o CPP de 1832, a obrigatoriedade é o princípio reitor.206
Prevalece ao longo da nossa história o temor quanto ao uso da discricionariedade.
Afinal, a nossa estabilidade democrática é, em termos históricos, demasiado moderna.
De toda sorte, o argumento de força para a perpetuação de tal princípio, já foi dito,
repousa na assertiva de que ele é um consectário lógico da atribuição ao Estado da
iniciativa da ação penal. É resultante da conjugação do princípio da oficialidade da ação
penal de natureza pública com o princípio da legalidade que rege toda a atividade dos
atos de Estado.
O sexagenário Código Processo Penal vigente (1941) foi editado sob o
regime totalitário do c

que passou por várias reformas

que buscaram conformá-lo com a Constituição da República de 1988, portentosa
detentora de vários comandos normativos democráticos. Em todas, nada foi cogitado
quanto ao paradigma da obrigatoriedade como regra. Por essa razão, forçoso considerálo como um aspecto sólido e arraigado da nossa cultura jurídica.207
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Sobre o tema, novamente JARDIM. Afrânio Silva, na obra citada; p. 83/90.

-se aos órgãos persecutórios
poder discricionário de julgar da conveniência, ou não, da instauração do processo, mesmo em certos
casos, tanto mais quanto tal princípio é consequência do triunfo dos princípios da igualdade e
generalidade da lei, e (...) não seria oportuno, por contrário à paz social, sacrificar tais princípios por
Processo Penal. 17ª ed. revista e atualizada.
São Paulo: Saraiva 1995. v.1 p. 40
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. O Código de Processo Penal de 1941
O atual código vigente segue essa perspectiva sistêmica, ao inferir da
conjugação de alguns dispositivos a adoção expressa do princípio da obrigatoriedade. O
alcance do referido princípio estende-se à fase do inquérito policial. Com efeito, os arts.
5º e 6º do CPP208 contê

que determinam a

imediata instauração de Inquérito Policial nos casos de delitos cuja ação penal é de
iniciativa pública. Seguindo na leitura do Código, no art. 16, encontra-se a previsão de
que, após encaminhado ao Ministério Público, o inquérito não retorne à Delegacia

casos onde ocorreu o arquivamento, a notícia de novas provas já é suficiente para o
prosseguimento dele (art. 18).
Por essa combinação, a doutrina afirma que o princípio da
obrigatoriedade espraia-se até a fase pré-processual, vinculando a atuação da atividade
policial, que não pode furtar-se à instauração de inquérito policial diante de suposto
delito de ação penal pública incondicionada. 209 Desse modo, o referido princípio estaria
relacionado não somente com o exercício da ação mas com a atividade persecutória
estatal como um todo.
Ainda no âmbito da fase investigativa, releva notar o tratamento dado ao
arquivamento do Inquérito Policial como ato de fuga à regra e merecedor do controle
pelo judiciário. Trata-se de exceção nos papéis desempenhados no sistema acusatório, já
que o Juiz exerce ness
acusador.210 A possibilidade da ação penal privada subsidiária da pública é também uma
forma de controle; desta vez pelo particular, que atua em casos de omissão do Parquet,
quando este tinha o poder-dever de atuar e não o fez. Acrescente-se a esse quadro o art.
24 do CPP, onde novamente se observa o uso de termos imperativos, como por

208

Art. 5o - Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:

(...)
Art. 6o Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá:
209

igatoriedade da ação penal pública não vige somente na fase persecutória da ação
penal pública, como também na fase de inquérito policial, dispondo o art. 5º do CPP que nos crimes de
ação pública, o inquérito será iniciado (...) demonstrando assim imperatividade, não podendo a autoridade
Curso de Processo
Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2006. v. 1. p. 50
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De notar-se ainda que, ao vedar que o Ministério Público desista da ação
(art. 42) e ao proibir a desistência do recurso (art. 572), reforça-se a força do princípio
da obrigatoriedade como regra do sistema, pois tudo leva a identificar, no espírito da lei,
a vontade de que a ação penal seja efetivamente levada adiante. Embora não se vá tratar
da legislação extravagante, sob pena de se estender demais o tópico, é importante
noticiar que também nestas leis211 se encontra a obrigatoriedade como regra. Merece
registro, porém, a relação do princípio com a Lei 9.099/95

. A Lei 9.099/95
A Lei 9.099/95 é considerada como marco no que diz respeito ao espaço
de consenso no âmbito da justiça penal212. A sua aplicação cinge-se às infrações de
pequeno (máximo da pena privativa de liberdade cominada até dois anos) e médio (pena
mínima privativa de liberdade cominada até um ano) potencial ofensivo. A sua natureza
é despenalizadora, valorizando soluções alternativas à imposição de pena, mediante o
incremento de instrumentos de justiça penal negociada, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo.
Além disso, estabelece, dentro do Poder Judiciário (e na ambiência do
processo penal) espaço para a solução do conflito intersubjetivo entre os envolvidos, ao
abrir etapa processual destinada à composição civil nos casos em que admite. O tema
será tratado mais adiante, no próximo capítulo. Importa neste tópico identificar se
ocorreu exceção à regra da obrigatoriedade do exercício da ação penal diante dos novos
instrumentos contemplados na lei.
No que toca à suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei
9.099/95), a sua oferta pressupõe a oferta da exordial acusatória e, portanto, ocorre em
momento posterior à formação da opinio deliciti pelo Parquet, que já terá decidido pela
propositura da ação penal. Não se relaciona de modo direto com a obrigatoriedade, mas
211

Remete-se à leitura dos seguintes textos legais, que confirmam a afirmação da obrigatoriedade como
regra: Código de Processo Penal Militar: arts. 3º e 30; Código Eleitoral: art. 342 e 357, §§ 4º e 5º; Decreto
Lei 201/67 (Crimes de Responsabilidade cometidos por Prefeitos): art. 2, §§ 1º e 2º; Lei 4.898/65 (Lei de
Abuso de Autoridade): art. 13 e Lei 7.492/86 (Crimes contra o Sistema Financeiro): arts. 26/27
212

grandes modificações em nosso sistema processual penal através da criação do chamado espaço de
Breves Anotações ao Instituto da Transação Penal.
Revista do Ministério Público, Rio de Janeiro, RJ, (7), jan./jun 1998, p. 125/138
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213

.

Sobre a transação penal, esta ocorre em momento anterior ao
oferecimento da denúncia, mas a proposta pressupõe, de igual forma, estarem presentes
os requisitos legais autorizadores para a deflagração da ação penal. Se o caso é de
arquivamento, não há que se falar em oferta da Transação Penal.214 O art. 76 da Lei
9.099/95 prevê, para a sua concessão, a presença de requisitos objetivos e subjetivos.
No ponto dos requisitos subjetivos (art. 76, § 2º, da Lei 9.099/95), observa-se grande
celeuma que diz respeito, porém, à discricionariedade ou à obrigatoriedade no
oferecimento da proposta de transação, e não quanto ao exercício da ação penal.215
Com razão Afrânio Silva Jardim,
da obrigatoriedade da ação penal pública pois, através da proposta de transação penal, o
Ministério Público está m
216

De igual modo, nenhuma modificação operou-se quanto à composição
civil, uma vez que o texto positivo prevê que o acordo inibe a ação penal nas hipóteses
em que a iniciativa é privada ou condicionada à representação. Sobre as ações privadas,
não há novidade visto que não se lhes aplica a obrigatoriedade. Quanto à representação,
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SOUZA. Artur de Brito Gueiros e JAPIASSÚ.Carlos Eduardo Adriano. Ob. citada p. 466
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Afinal, o seu escopo é a aplicação de pena alternativa à privativa de liberdade, mediante acordo entre
acusação e acusado. Se, de um lado, o Ministério Público não enfrenta o ônus probatório de sustentar
acusação ao longo de processo, de outro lado o acusado se beneficia porque tem a garantia de que não lhe
será imposta pena de prisão.
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Para Weber Martins Batista e Tourinho Filho, preenchidos os requisitos, a oferta é obrigatória pois se
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faculdade pois o MP tem discricionariedade quando analisa a presença dos requisitos do § 2º do art. 76,
porquanto de natureza subjetiva. Para Ada Pellegrini Grinover, Luiz Flávio Gomes, Antônio Scarance
Fernandes, Antônio Magalhães Gomes Filho, Marcellus Polastri e Marcos Paulo Dutra Santos, é um
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São Paulo:RT. 2002. p. 143; POLASTRI LIMA. Marcellus. Novas Leis Criminais Especiais. v. 1- Lei dos
Juizados Especiais Criminais e Crimes de Trânsito no Código de Trânsito Brasileiro. Rio de Janeiro:
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trata-se de condição de procedibilidade, não interferindo sobre a obrigatoriedade ou
discricionariedade no exercício da ação penal.
A jurisprudência, entretanto, vem admitindo a não instauração das ações
penais de iniciativa pública incondicionada, nos casos de vítima direta, quando ocorre a
pacificação da questão entre os envolvidos. O cerne da questão, porém, não é a
mitigação da obrigatoriedade, mas sim a interpretação constitucional da justa causa para
a ação penal. O tema será tratado no próximo capítulo.

. O PLS 156/09
O Projeto do Novo Código de Processo Penal não apresenta inovações
quanto ao tema.217 O art. 45 e seguintes seguem a lógica sistêmica do atual CPP,
admitindo (o que reforça o entendimento ora exposto) a ação penal privada subsidiária
da pública em caso de inércia do órgão acusador (art. 48). Os institutos da transação
penal, da suspensão condicional do processo e da composição são trazidos para o
interior do Código e seguem sem maiores modificações quanto o princípio da
obrigatoriedade (arts. 266 e segs; art.301 e art. 303). Existe a inovação prevista nos arts.
283 e seguintes, que tratam da possibilidade de acordo para aplicação imediata de pena
em crimes cuja sanção-pena não ultrapasse oito anos, a qual também não se imiscui na
questão, pois ocorre após a oferta da inicial acusatória.
Sobre a redação final do Projeto, releva grifar dois aspectos: (i) o texto
legal declara expressamente a adoção do sistema acusatório (art. 4º), permanecendo fiel,
contudo, à tradição histórica do princípio da obrigatoriedade, indicando que não há
incompatibilidade entre um e outro e (ii) denota-se em várias passagens um resgate da
atenção à vítima no processo penal. Por exemplo: os arts. 20, § 2º, 25, inc. II, e 26, que
tratam da participação da vítima ainda sem sede de Inquérito Policial, em que pode
inclusive solicitar diligências; art. 46, § 2º, onde o acordo entre ela e o autor do fato tem
o condão de extinguir a punibilidade; os arts. 90 a 92, que tratam dos direitos da vítima;
o art. 389, que estabelece a reparação da vítima sempre que possível, como objetivo a
ser perseguido nos delitos de pequeno potencial ofensivo e, principalmente, o art. 308, §
4º, que prevê, in verbis:
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§ 4º Nas infrações penais em que as consequências do fato sejam de
menor repercussão social, o juiz, à vista da efetiva recomposição do dano
e conciliação entre autor e vítima, poderá julgar extinta a punibilidade,
quando a continuação do processo e a imposição da sanção penal puder
causar mais transtornos àqueles diretamente envolvidos no conflito. 218

Dentro dessa dúplice perspectiva (princípio da obrigatoriedade e resgate
do papel da vítima), entende-se ser propício iniciar algumas considerações sobre a
mediação no processo penal.

3.7

Considerações finais do capítulo: princípio da obrigatoriedade

e mediação penal são compatíveis?

Diante de tudo que foi descrito, parece-nos ser possível afirmar que a
previsão legal da obrigatoriedade ou da oportunidade do exercício da ação penal é, em
verdade, fruto de uma opção feita pela cultura jurídica de cada sociedade. Cada um
deles tem os seus aspectos peculiares, riscos e benefícios, e seria errônea qualquer

Também nos parece correto afirmar que a tradicional dicotomia que
associava sistema acusatório e princípio da oportunidade versus sistema inquisitivo e
princípio da obrigatoriedade já não é mais um paradigma, porque não há
incompatibilidade metodológica que impeça adotar-se a obrigatoriedade no sistema
common law (a oportunidade na civil law, sim, permanece incompatível).
O Brasil tem sedimentado em bases sólidas a compreensão de que a
obrigatoriedade é o princípio cuja regência melhor atende à nossa sociedade. A redação
final do PLS 156/09 trata, com naturalidade, da conjugação do sistema acusatório com a
obrigatoriedade. Sem embargo, verifica-se que vem ganhando força a preocupação com
a vítima no processo penal. A obrigatoriedade da propositura da ação penal, sob certo
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aspecto, desqualifica a vontade do ofendido pois independente desta; estando diante de
um fato típico e ausente qualquer excludente, o MP está obrigado a propor a ação.
Em paralelo e de forma concomitante, a comunidade jurídica presencia
acirrados debates quanto à utilidade da pena, parecendo existir uma tendência a que a
pena de prisão seja, definitivamente, a última ratio, privilegiando-se outras alternativas
penais e processuais penais para a resolução dos fatos penalmente típicos. No processo
penal pátrio, vêm ganhando força os mecanismos que adotam a justiça penal negociada
e os que abrem espaço para o consenso entre autor do fato e ofendido. Dentro deste
último grupo, está a mediação.
Tal e qual no processo civil, o objetivo é tornar o processo mais efetivo,
contribuir para que se diminua o questionado défice de legitimidade do Judiciário na sua
função fim e, acima de tudo, renovar nas normas jurídicas a capacidade de administrar
as relações sociais, pois é para isso que se inventou o Direito.
Dentro das experimentações levadas a cabo na história da humanidade,
restou unânime atualmente, conforme o exposto, que deve caber ao Estado, e não ao
particular, perseguir a condenação pela prática de delitos. A regra do monopólio do
Estado na propositura da ação penal é inquebrantável. Salvo nos raros casos em que se
permite a ação penal privada em homenagem à intimidade do ofendido (nos crimes
contra a honra ou costumes por exemplo), a ação penal será sempre pública. O PLS 156,
aliás, indica a publicidade da ação penal em todos os casos, preferindo tratar dos valores
de foro íntimo do ofendido na esfera da disponiblidade de oferecer, ou não,
representação. Contudo, ao mesmo tempo, em nome da efetividade deste instrumento
chamado processo, como fomentador da paz social, tem sido buscado um espaço para a
atuação da vítima.
Consolidado o entendimento de que não será como parte principal, resta
definir: (i) em que condições a vítima participa no processo a fim de torná-lo mais
efetivo e (ii) qual o reflexo dessa atuação. Quanto ao primeiro aspecto, o estudo das
ondas renovatórias propostas por Mauro Cappelletti tem fundamental importância. As
ideias e soluções ali propostas são inerentes à Teoria Geral do Processo, não se
limitando apenas ao ambiente civil. O conflito que se pretende administrar, conforme já
descrito, não é somente civil ou somente penal. Ele ganha roupagem civil e/ou penal,
mas é o mesmo, uno e complexo.
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A Lei 9.099/95 e o PLS 156/09 já tratam da conciliação pela composição
civil. Há espaço a ser desbravado pela mediação, que vem para somar mais um método
que possa ser aplicado na resolução de conflitos. Quanto mais métodos regulamentados
em lei, mais opções existirão de adequação destes aos conflitos. Quanto mais adequado
for o método com relação ao conflito, mais efetividade se terá no processo. Há um salto
de qualidade na prestação jurisdicional. Este foi o mote que originou o resgate da
aplicação dos mecanismos autocompositivos.
A aplicação desses mecanismos há de ser feita de forma criteriosa e
pautada em bases consistentes. Não se pode olvidar a necessidade de adequação. Com o
intuito de estipular uma regra geral, vislumbram-se na Constituição os limites e as
indicações para a incidência deles. O texto constitucional deixa evidente a diferenciação
da primazia do tratamento processual a ser dada entre os delitos conforme a sua
gravidade. O art. 5º, XLIII, expõe a severidade com que devem ser tratados os delitos
hediondos, enquanto o art. 98 deixa claro o ideal despenalizante no que concerne aos
crimes de menor potencial ofensivo. No ambiente processual, esses comandos
equivalem a dizer que aos de pequena gravidade se preferem os mecanismos
autocomposititivos e, quanto aos de maior gravidade, reserva-se a justiça
heterocompositiva.
Essa ideia será melhor esmiuçada no capítulo seguinte, mas fica o
registro de que se adotam como limites para a participação do ofendido por meio dos
MASC os delitos de menor potencial ofensivo. A participação da vítima deve ter o
poder de produzir algum(ns) reflexo(s) no processo, pois do contrário será inócua.
Nesse universo, adentra-se no segundo aspecto acima referido.
Se, no caso brasileiro, o princípio reitor fosse o da oportunidade, a
equação seria mais tranquila. Quando houvesse a pacificação entre autor do fato e
vítima, o MP, dentro da sua discricionariedade, optaria por não oferecer a ação penal,
como medida de justiça. Mas, de acordo com o explanado à exaustão, é na
obrigatoriedade que o sistema pátrio encontra-se confortável.
Poder-se-ia pensar em trabalhar os reflexos da manifestação da vítima na
seara das condições de procedibilidade, especificamente na representação da vítima.
Todavia, implica

somente em hipóteses de ação penal

condicionada, enquanto a jurisprudência já vem admitindo a possibilidade de tê-los
mesmo nos casos de ação pública incondicionada.
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A ampliação da exigência dessa condição de procedibilidade
(representação) para mais tipos penais também é inadequada e em sentido contrário ao
movimento das reformas trazidas no PLS 156/09. A leitura do texto legal, a nosso
sentir, indica tendência ao fortalecimento cada vez maior da concentração, no órgão
acusador, de tudo o que diga respeito à decisão quanto à opinio delicti. É uma
característica do sistema acusatório. O alargamento da exigência da representação
interfere na formação dessa opinio, exatamente o contrário do espírito do sistema da
commn law. Não é o melhor caminho para compatibilizar a participação do ofendido e o
uso de meios mais adequados de solução de conflito, com o caro princípio da
obrigatoriedade.
Registre-se que há, na doutrina, abalizadas vozes que defendem a
abolição de determinadas condutas como tipos penais, a fim de que sejam tratadas sob
outra forma, que não a penal (infrações administrativas, ilícitos civis, ...). Quanto à
polêmica, a posição que se externa é a de que o radicalismo de tal orientação não indica
tomá-la como a melhor solução. Opta-se, contudo, por não ingressar nesta messe a fim
não fugir à temática proposta.
Entende-se que, em verdade, os reflexos da participação do ofendido
pelas formas autocompositivas no processo penal serão mensurados no espaço da
formação da opinio deliciti no momento em que se fizer análise das condições da ação;
mais precisamente a justa causa. Nas hipóteses em que ocorre a solução consensuada, a
ação penal continua obrigatória, porém, nesses casos, não há o oferecimento de
denúncia, pois não estão preenchidas todas as condições da ação. Este é o fundamento
pelo qual vem entendendo-se como legal a não propositura de ação penal de iniciativa
pública incondicionada, quando ocorre a pacificação social do conflito envolvendo
autor do fato e ofendido.
A obrigatoriedade implica a oferta da ação penal quando deva ser
oferecida. Diz Afrânio:

ico que a questão da obrigatoriedade somente se coloca para o
Ministério Público quando estão presentes os requisitos mínimos para o
regular exercício da ação penal pública. Sem tais requisitos a ação penal
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não

pode

ser

proposta,

não

apresentando

a

questão

da
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Portanto, dentro de certos limites (vale dizer, nas hipóteses de crimes de
menor potencial ofensivo), a adoção de mecanismos autocompositivos no processo
penal é perfeitamente compatível com a observância do princípio da obrigatoriedade. A
pacificação entre os envolvidos possui reflexos no processo; porém não afasta o
princípio. A obrigatoriedade ordena o oferecimento da ação desde que preenchidos os
requisitos. In casu, não será essa a hipótese, pois haverá carência de justa causa. Torna-se indiferente que a ação seja condicionada ou incondicionada, permitindo-se a
incidência dos mecanismos, inclusive nos casos de ação penal pública incondicionada,
contanto que exista vítima direta e o bem jurídico tutelado seja passível de negociação.
A mediação no processo penal é objeto do derradeiro capítulo que se
segue, em que serão tratados os temas da justiça restaurativa como novo vetor
axiológico, ao lado da justiça retributiva, e da justa causa penal constitucional, sede
propícia para tratar da compatibilidade buscada. São esses os paradigmas tav sob os
quais se fincam os alicerces do desenvolvimento da mediação no processo penal sob a
égide do princípio da obrigatoriedade.
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4. MEDIAÇÃO NO PROCESSO PENAL, JUSTIÇA RESTAURATIVA E JUSTA
CAUSA PENAL CONSTITUCIONAL

4.1- Introdução

Neste capítulo, busca-se demonstrar a possibilidade da adoção da
mediação no processo penal. A Lei 9.099/95 introduziu, no ordenamento pátrio, um
novo tratamento para os delitos de pequena gravidade, por meio de medidas
despenalizadoras. Tal diploma inaugurou espaço de consenso entre ofendido e autor do
fato na seara penal, pela composição civil. A experiência, entende-se, pode ser
aprimorada com a reflexão sobre outros mecanismos de resolução de conflitos. Ao abrir
a perspectiva conciliatória para os delitos de menor potencial ofensivo, a legislação
atuou diretamente sobre a situação das cifras negras existentes quanto aos delitos dessa
espécie.
Como é cediço, vítimas de delitos como ameaça ou lesões leves, por
exemplo, eram desencorajadas dentro das próprias unidades de polícia judiciária a não
levar adiante o registro de ocorrência, ao fundamento de que se tratava de questões
a desafogar não apenas
as delegacias como também os juízos criminais a fim de que se pudesse dedicar às
investigações e ao processo penais sobre delitos mais graves.
O efeito imediato na população, contudo, é a sensação de impunidade e,
como consequência da sensação de insegurança, a busca por mecanismos de autodefesa.
Entende-se que, dessa forma, se caminha gradualmente para a deslegitimação dessa
função do Estado, já que incapaz de estabelecer a segurança de cada cidadão, o que, em
última instância, pode colocar em risco a própria democracia.
Invocando este quadro fático, pretende-se iniciar uma reflexão sobre o
monopólio do sistema penal retributivo, de matriz verticalizada e funcionando calcado
na ideia de crime-castigo para qualquer ato criminoso. Essa forma de compreender o
fato criminoso ignora a complexidade do conflito entre vítima e ofensor, decidindo-o
sobre standards legais e escusando-se de compreendê-lo na sua inteireza. O processo
não é considerado um instrumento efetivo, pois, diante da persistência da situação
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conflituosa no mundo dos fatos, ocorrem novos eventos, novos Registros de Ocorrência
e novos processos, aumentando a sensação de ineficiência do Poder Judiciário.
Ao contrário do que se pode imaginar, a adoção do procedimento
conciliatório não representou um enfraquecimento do Estado, mas, ao revés, fomentou
uma demanda penal reprimida, que atualmente abarrota os Juizados Especiais Criminais
(e os de Violência Doméstica contra a mulher). É bem verdade que há o outro lado da
moeda, qual seja, o aumento exacerbado na busca às unidades policias, procurando uma
resposta dentro do âmbito da justiça penal para questões que não são penalmente típicas.
No entanto, é uma mazela proporcionalmente menos prejudicial do que as cifras negras
e ajustável por meio de um processo de depuração ao longo do tempo neste sistema.
A conciliação foi, porém, o primeiro passo e não esgota as possibilidades
de um novo modelo a coexistir ao lado do modelo retributivo.
Por esta razão, foram expostas no Capítulo 2 algumas ideias sobre os
mecanismos alternativos de composição de conflitos, na forma como são conhecidos. A
conciliação já é objeto de previsão legal pela Lei 9.099/95; a mediação não. Conforme o
exposto, são instrumentos diferentes, e cada qual tem o seu espaço de utilização.
Embora seja simples a confusão entre os institutos, o que se pretendeu demonstrar é que
coexistem pacificamente. A adoção desses procedimentos no processo civil ocorre sem
maiores problemas. A polêmica repousa na transposição deles para o processo penal.
Por isso, opta-se por iniciar a reflexão sobre a dualidade ou unidade da Teoria Geral do
Processo.
A compreensão do ingresso dos mecanismos alternativos de solução de
conflitos no processo penal continua com a análise dos modelos de justiça penal: a)
dissuasório, b) ressocializador e c) consensuado. Os MASC encontram espaço ao se
adotar o sistema consensuado, como novo paradigma para o tratamento de delitos de
baixa lesividade. Esse modelo encontra o seu lugar ao lado, de forma não excludente, do
modelo dissuário, que persiste como paradigma para os demais crimes. Nessa toada, são
realizadas algumas considerações sobre a situação atual dos textos legislativos com
relação à justiça restaurativa e à mediação no processo penal.
Em que pese à lacuna legislativa existente sobre o tema, a base
constitucional já existe como se demonstrará. Assim é afirmado, diante da verbalização
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no texto da Carta de 88, que se objetiva um Estado fraterno e se prima pela solução
pacífica dos conflitos.
A interpretação conforme a constituição permite a abertura do sistema
penal à convivência entre os dois modelos: retributivo e restaurativo. Por ocasião da
análise do PLS 156/09, foi observada a preocupação com a retomada da inclusão da
vítima no processo penal; porém não como parte. Com o monopólio do ius puniendi e
do ius persequendi pelo Estado, a relação processual situa-se entre Estado e réu,
alijando o outro polo envolvido no conflito do mundo dos fatos: a vítima. A sua
participação tem por escopo trazer maior aproximação do processo ao mundo real,
resguardando, também, a exclusividade do exercício da ação penal ao Estado. É o
chamado empoderamento220 por parte do ofendido, ideologia constante da base teórica
do modelo restaurativo e da própria mediação, conforme o exposto no Capítulo 2.
No capítulo anterior, tratou-se exaustivamente da obrigatoriedade da ação
penal, com o objetivo de explicitar que ela não é um obstáculo para a aplicação dos
mecanismos alternativos de solução de conflito no processo penal. Nas hipóteses de
ação penal condicionada à representação do ofendido, a pacificação alcançada pelos
MASC possui reflexos diretos nessa manifestação de vontade. Diante do acordo, o
ofendido manifesta-se pela não propositura da ação, a qual não será levada adiante por
ausência de condição de procedibilidade. A questão mais tormentosa é justificar a
possibilidade deles nas hipóteses cuja iniciativa pública é incondicionada. Nesses
termos, falou-se no capítulo anterior, em justa causa penal constitucional, que será bem
esmiuçada adiante.
Por fim, apresentam-se, como considerações finais, alguns aspectos das
críticas à mediação no processo penal, oriundas do movimento garantista para, em
seguida, procurar responder a elas.
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4.2 A unidade da Teoria Geral do Processo

O procedimento por que se opera a resolução dos conflitos, como é
cediço, é matéria de direito processual, ramo do direito público. A doutrina clássica do
direito divide-o em dois grandes ramos: o direito público e o privado.
O direito privado tem por sua natureza a coordenação entre os sujeitos
integrantes da relação jurídica, como nos casos do direito civil, do direito empresarial e
do direito do trabalho. No caso do direito público, prevalece a supremacia estatal frente
aos demais sujeitos.
O direito processual, assim como o direito constitucional, o direito
administrativo, o direito penal e o direito tributário, constitui ramo do direito público,
visto que as suas normas, ditadas pelo Estado, são de ordem pública e de observação
cogente pelos particulares, marcando uma relação de poder e sujeição dos interesses dos
litigantes ao interesse público.
Todavia, modernamente, entende-se que está superada a denominação
summa divisio, tendo em vista que ambos os ramos tendem a se fundir em prol da
função social perseguida pelo Direito e da realização de justiça. Por esse motivo,
atualmente se encontra muito em voga falar-se em constitucionalização do direito,
porque todo processo se presta, em última ratio, a garantir os direitos fundamentais,
positivados na Carta Magna de cada país.221
Logo, define-se o direito processual como o ramo da ciência jurídica que
trata do conjunto de regras e princípios que regulamentam o exercício da função
jurisdicional do Estado. E a jurisdição constitui a forma estatal, por excelência, de
composição de litígios, embora não seja a única (Capítulo 2). No processo penal,
contudo, a composição de litígios será sempre estatal, que o Estado é o único autorizado
a exercer o ius puniendi.
É possível afirmar, de forma bem simplificada, que existem duas
orientações quanto à divisão da ciência processual: a unitarista e a dualista. A unitarista
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sustenta que o direito processual civil e o direito processual penal são dois ramos
distintos de uma mesma ciência (direito processual), não sendo substancialmente
diferentes. Em sentido contrário, a teoria dualista afirma serem duas ciências jurídicas
distintas, já que possuem diferenças inconciliáveis.222
No entanto, reputa-se aqui como sendo a posição mais adequada aquela
que preconiza a existência de uma única Teoria Geral do Processo, tendo em vista que a
ciência processual, seja penal, seja civil, seja mesmo a trabalhista, obedece a uma
estrutura básica, comum a todos os ramos, fundada nos institutos jurídicos da ação, da
jurisdição e do processo. Nos três tipos de processo mencionados, a intervenção do
Poder Jurisdicional é condicionada ao exercício da ação e, portanto, todos se iniciam, se
desenvolvem e se concluem com a participação de três sujeitos: autor, réu e juiz.
Novos e modernos diplomas (como a Lei 11.340/06, por exemplo - Maria
da Penha - que visa a prevenir e reprimir a violência doméstica) adotam a sistemática de
juízo híbrido, sugerindo a criação de varas especializadas, com competências civil e
criminal, de modo a facilitar o acesso à justiça e a conferir proteção mais efetiva à
vítima de tais situações de violência.
Dessa forma, o estudo da Teoria Geral do Processo é fruto da autonomia
científica alcançada pelo Direito Processual e tem como enfoque o complexo de regras e
princípios que regem o exercício conjunto da jurisdição, pelo Estado-juiz; da ação, pelo
demandante (e da defesa, pelo demandado); bem como os ensinamentos acerca do
processo, procedimentos e pressupostos.
A teoria unitária amolda-se, de igual sorte, à fiveleta, ao que foi exposto
sobre a superação da dicotomia entre direitos público e privado, pois a razão de existir
do direito é uma só: a realização da justiça223. Os aspectos civil, penal ou trabalhista
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Cabe ao processo oferecer resultados justos e efetivos à sociedade. Para a pacificação social, não há
como negar que o processo deve ser eficiente e cumprir com o seu escopo social. Para evitar débitos
impagáveis, o Estado merece ser reestruturado para melhor prestar a sua função-dever-poder de
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por lei). Dessa forma, afasta-se a justiça pelas próprias mãos, amparando-se aquele que realmente tem
direito a ser protegido. Ainda, é importante ressaltar que a própria coletividade tem interesse na paz
COUTURE, Eduardo. Del Derecho Procesal Civil, p. 147. apud GAMA, Ricardo Rodrigues.
Efetividade do processo civil. Campinas: Editora Copola, 1999. p. 38. Para Eduardo Gama, a Tutela
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integram um só sistema, que se destina a resolver um litígio, o qual possui igualmente
várias nuances.
Essa percepção sistêmica das ciências é trabalhada por Edgar Morin.
Entre as virtudes mencionadas pelo autor sobre essa compreensão, destaca-se nesse
m todo
que não se reduz à soma de suas partes constitutivas e (ii) o estudo das soluções ao
224

. O olhar sobre a situação de fato não se realiza

exclusivamente sob a visão processual penal, mas também sob esta óptica, de forma não
dis
A perspectiva transdisciplinar autoriza a integração entre as ciências no
estudo do objeto. Já fora dito neste espaço em relação à complexidade que o conflito
intersubjetivo pode apresentar (Capítulo 1

1.3) e sobre o policientrismo (Cap. 2 -2.3)

de determinadas questões que exigem, para a melhor solução, uma abordagem diferente
da jurisdição clássica. Há espaço para o diálogo entre ciências como Direito, Filosofia e
Psicanálise na busca por estas soluções. Morin nomeia essa integração de sciencia
nuova
225

A mensagem extraída de tal afirmação é que o processo

também deve adequar-se ao litígio que lhe é apresentado.
O processo destina-se a oferecer soluções para a coexistência humana. O
homem está na base do desenvolvimento não só da Ciência processual, mas de todas as
C
e sim também como objeto de conhecimento, já que seus valores, interesses,
preferências incertezas impregnam toda e qualquer coisa a ser estudada.
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Defende-se

que os mecanismos alternativos de conflito não se limitam ao processo civil. A questão
de fato que ganha roupagem típica penal deve ser vista sob o olhar do atendimento das
necessidades humanas pelo processo: a distribuição da justiça e a paz social.

vida, instrumentalizando a busca por realização da justiça. A efetividade do processo é medida de acordo
com a sua capacidade de dar respostas à situação de conflito. (p. 13/27)
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As reflexões sobre as ondas renovatórias do processo (Cap. 2) integram o
estudo da ciência processual como um todo, e não apenas o processo civil, embora neste
tenham a sua origem. As soluções ali apresentadas, mediante prévias adequações com as
peculiaridades de cada segmento, prestam-se a subsidiar o tratamento de questões de
igual jaez, nas outras searas processuais, como a penal ou a trabalhista, por exemplo;227
especialmente quanto à mediação, que detém ampla capacidade metamórfica.
A adoção da teoria unitária é um dos elementos que permite o
desembarque no processo penal dos meios alternativos de solução de conflitos, os quais
foram alçados à posição de destaque no direito processual e têm obtido considerável
êxito na pacificação social e na resolução de conflitos, com qualidade, no âmbito do
processo civil.
Essa inserção guarda, de igual modo, perfeita sintonia com os debates
travados sobre os sistemas de resolução de conflitos penais, os quais também buscam
maior efetividade do sistema penal.

4.3. - Os modelos de resolução de conflitos penais

Ao pretender inserir a mediação no âmbito do processo penal, é preciso
ter em linha de conta que o norte adotado não é aquele baseado nos valores de um
sistema penal dissuasório (ou retributivo), mas sim em um consentâneo ao ideal de
justiça que possui intrinsecamente uma conotação diferente do que a mera retribuição
do mal com o mal.
No curso deste texto (Capítulo 1; p. 44), foi exposta a ideia de que a
justiça seria o ideal perseguido pelo Direito, sendo ela uma forma de manifestação do
que é moralmente bom. Entendealém da retribuição do mal realizado, notadamente, diante do que foi explanado sobre a
vocação do homem para a vida gregária, com as ações norteadas pelo valor da amizade
cívica aristotélica. Em determinadas hipóteses, é preciso, de fato, levar a cabo a ultima
ratio da pena privativa de liberdade, como forma de garantir a paz social. Em outros,
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todavia, não. Mais uma vez, está-se falando do tratamento mais adequado a ser dado ao
evento posto sob a análise do Judiciário.
Admite-se, por conseguinte, a existência de microssistemas penais,
integrantes de um grande sistema. Essa diversidade de modelos em um mesmo universo
temático ocorre em nome da efetividade e da legitimidade das suas normas. Por essa
razão, somam novos paradigmas ao modelo estritamente calcado na imposição de pena
como retribuição. O modelo que vai justificar a possibilidade da utilização da
conciliação e da mediação no processo penal é o modelo consensuado, do qual faz parte
o subsistema restaurativo. O entendimento é o de que ele representa um novo
paradigma, ao lado do modelo penal clássico retributivo.
Luiz Flávio Gomes afirma a existência de três modelos de resolução de
conflitos penais228: a) dissuasório, b) ressocializador e c) consensuado.
. Modelo dissuasório
Pelo modelo dissuasório, a pena é a resposta punitiva estatal ao dano
causado pelo criminoso à sociedade, sendo o mecanismo de que se dispõe para reprovar
a prática de determinadas condutas, prestando-se igualmente para inibir o cometimento
de novos delitos. Sua finalidade é, assim, exclusivamente retributiva, não havendo que
se falar em ressocialização. A lógica é sanção e castigo e o guia orientador do sistema
apoia-se em valores como, por exemplo, a intolerância com o erro exigindo um direito
penal inflexível e capaz de gerar medo. Este contraestímulo é considerado pelos
partidários dessa orientação o mecanismo mais eficaz para evitar a prática de novos
delitos.
As formas de solução não contenciosas do conflito não encontram
espaço. Medidas conciliatórias ou mesmo o perdão do ofendido, por exemplo, não
significam nessa óptica, realização de justiça, mas sim uma fraqueza do poder de
resposta estatal em face do mal causado pelo indivíduo que praticou o crime. E isso, de
acordo com essa visão, fomentaria a impunidade.
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O valor justiça somente se realiza na efetiva retribuição do mal causado
pela prática do ilícito pelo indivíduo com a imposição da pena, que, por sua vez,
representa um mal realizado pelo Estado em face dele. Paga-se o mal com o mal.

. Modelo ressocializador
No modelo ressocializador, a pena presta-se à transformação daquele que
comete o delito. O objetivo é que, por esse mecanismo, o indivíduo retorne à sociedade
como um novo homem apto a viver novamente em coletividade e capaz de não praticar
mais crimes.
Pertence à categoria de modelo punitivista, ao lado do modelo
retributivo. O sistema penal clássico brasileiro é formado pela junção desses dois
modelos, formando um sistema punitivista.
O modelo ressocializador é impregnado pela conotação utilitarista da
pena, ou seja, necessariamente deve extrair-se dela uma função (ressocializar; prevenir a
prática de novos delitos; etc.). O valor-justiça realiza-se à medida que ela (pena)
consegue alcançar estas funções.
De notar-se que o caput do art. 59 do Código Penal adota a teoria mista
de justificação da pena, onde se observa, com propriedade, a adoção dos modelos
punitivistas. De um lado, a pena presta-se a retribuir o mal causado e, de outro, tem a
função de prevenir a ocorrência de novos delitos. Sobre essa última, todavia, a
observação do cotidiano (com as devidas vênias a entendimentos em contrário)
demonstra que a realização dessa função não se realiza a contento. A proposta fracassa à
proporção que o encarceramento, ao invés de inibir a prática de crimes, só faz refinar o
nefasto aprendizado dessas condutas por aqueles que passam pelas cadeias229 .
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. Modelo consensuado:
É fundado no acordo, no consenso. Nele, distinguem-se dois ramos: (a)
pacificador ou restaurativo e (b) da justiça penal negociada (plea bargain).
No modelo pacificador ou restaurativo, o norte é indicado pela Justiça

reparação dos danos à vítima, satisfação das expectativas de paz social da comunidade
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Na justiça penal negociada, ocorre a confissão do delito, ou a assunção
de culpabilidade, e a negociação incide na costura de um acordo sobre as penas. É o
chamado plea bargain.
O modelo de justiça penal consensual admite como formas de solução
dos conflitos penais a conciliação, a mediação e a negociação. Sobre esta última, a fim
de não perder o foco, limita-se o presente texto a afirmar que ela está relacionada ao
plea bargain, característico do sistema norte-americano.
A conciliação foi introduzida pela Lei 9.099/95, sendo utilizada nos
delitos de menor potencial ofensivo nos Juizados Especiais Criminais. O seu escopo é a
reparação dos danos à vítima e a resolução da lide penal sem a necessidade de
imposição de pena.
A mediação, por seu turno, objetiva o restabelecimento dos laços entre
autor do fato e vítima, resolvendo (e não apenas pondo fim) o conflito. É a forma mais
adequada de resolução de conflitos no modelo restaurativo. Conforme o já exposto
anteriormente, ela trabalha sob outro viés, que não o do crime e castigo, mas sim o de
integração e de restauração da paz social. Afirma-se ser o modelo mais democrático
diante da abertura franqueada ao diálogo, possibilitando o respeito recíproco na troca de
opiniões.
A mediação, regida pela justiça restaurativa, pode acontecer dentro do
sistema penal ou fora dele. Quanto à última hipótese, entende-se que não há óbice
algum na sua utilização, até para condutas mais graves, pois é um procedimento cuja
adesão é voluntária e não produzirá reflexos no interior do sistema penal, mas sim na
vida dos envolvidos. No que tange à sua aplicação no sistema penal, pensa-se que não
230
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deve ser aplicada a todos os delitos e, em um primeiro e futuro momento, deve ser um
mecanismo colocado como mais uma opção de resolução do conflito, como hoje é a
conciliação.
Espera-se com isso uma ampliação do espaço democrático dentro do
sistema penal pátrio. Atualmente, não há previsão legal, a nível nacional,
especificamente sobre o tema. Identificou-se tentativa recente de regulamentá-lo, no PL
4.287/98 (PLC 9402); porém sem êxito. O mencionado Projeto, que trata da mediação,
teve parecer contrário à mediação em matéria penal na Comissão de Constituição e
Justiça do Senado.231 Em momento posterior, foi editada a Resolução 125/10 do
Conselho Nacional de Justiça, a qual trata da mediação, porém não no que diz respeito à
matéria penal. De igual forma, o PLS 517/2011, que também trata da mediação, mas é
silente quanto à mediação penal. No Projeto do Novo Código de Processo Penal (PLS
156/10), o tema não é tratado.
Especificamente quanto à Justiça Restaurativa, observa-se o PL 7.006/06.
Contudo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania foi pela sua
rejeição232, sendo o Projeto arquivado e, em abril de 2011, desarquivado sem posteriores
movimentações.233
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Sem embargo, no TJRJ, a mediação no processo penal vem sendo
adotada e encontra-se regulamentada pela Resolução TJ-OE nº 19/09, in verbis:

Art. 2º - A mediação pode ter lugar antes mesmo da distribuição da ação e
ainda que na pendência de recursos interpostos pelas partes, e não se
limita aos processos de natureza civil, aí incluídas, preferencialmente, as
questões referentes a consumo, família, a relações de vizinhança e todas
as demais de trato continuado, mas se estende também, às ações penais
privadas; às públicas que versem sobre infrações de menor potencial
ofensivo ou não, quando sujeitas à representação; às públicas
incondicionadas de infrações de menor potencial ofensivo quando
houver vítima direta, sujeita, entretanto à apreciação do MP e do
Juiz a aceitação do acordo como forma de encerramento do processo
por falta de justa causa, e bem assim às demais ações penais públicas,
com cláusula ou condição de eventual suspensão do cumprimento da
pena ou do processo.234 (grifo nosso)

A adoção da mediação dentro do sistema penal carece de tratamento
legislativo para que possa ser incrementada. Para que tais modificações aconteçam, é
preciso uma mudança de leitura respeitante ao valor-justiça e o incremento sem
preconceitos do modelo restaurativo de solução de conflitos penais, ainda que específico
para os delitos de menor potencial ofensivo. A base constitucional para a coexistência
de ambos os modelos penais existe e carece de uma melhor atenção pela doutrina,
conforme se observa a seguir.
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Fonte: http://www.tjrj.jus.br De acordo com informações que podem ser obtidas no referido site, a
Resolução foi antecedida por uma série de ações experimentais, podendo-se listar: 1) Protocolo de
Intenções firmado pelo TJRJ, a Sec. Nacional de Segurança Pública, a Secretaria da Reforma do
Judiciário e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD (10.12.2006); 2)Curso de
Mediação promovido entre SENASP/FEMPERJ/MEDIARE/ISA-ADRS (15.06.2007); 3) a implantação
de Projeto Piloto no IX JECRim em conjunto com o Instituto Mediare (08.2007); 4) a instalação de
Fórum Permanente de Práticas Restaurativas e Mediação Portaria EMERJ nº 45 (17.12.2009); e 5) a
Capacitação Juízes, serventuário e colaboradores (09.2008). Atualmente, na estrutura do Tribunal,
operam Centros de Mediação, no Fórum Central, nos Fóruns Regionais e do Interior.
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4.4

O valor-justiça na Constituição da República de 1988

O processo penal brasileiro sempre teve como diretriz o modelo
retributivo, sendo um instrumento para o exercício do poder punitivo do Estado. A
pena, consoante o já afirmado, é uma retribuição do mal causado pelo indivíduo à
sociedade. Esta seria a única forma de compensar a prática de um delito, ao mesmo
tempo em que afasta a vingança privada, com a determinação de uma pena pelo
particular, que faria justiça por si só. Sem dúvida, a adoção de penas privativas de
liberdade foi um avanço perante a possibilidade das penas de violência corporal em face
do criminoso.235 Por essa mesma razão, defende-se aqui que é necessário despir-se de
pré-conceitos e observar com olhos que vejam o modelo restaurativo. Gize-se, mais
uma vez, que não se defende aqui a exclusão total de um modelo pelo outro na
sociedade, mas tão somente, repita-se, a possibilidade da adoção (também) do modelo
restaurativo.236
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- Se um médico trata alguém de uma grave ferida com a
lanceta de bronze e o mata ou lhe abre uma incisão com a lanceta de bronze e o olho fica perdido, se lhe
- Se um arquiteto constrói para alguém e não o faz solidamente e a casa
que ele construiu cai e fere de morte o proprietário, esse arquiteto deverá ser morto. 230 - Se fere de
História
do
delito
de
homicídio.
Disponível
em
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9832. Acessado em 29.7.2011
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MELO, Eduardo Rezende estabelece críticas ao modelo retributivo associando-o à ideia de uma
sociedade baseada mais na intolerância do que na tolerância, porque pretende extirpar à força qualquer
questão do respeito ao dever para fundamentar a liberdade como expressão de adesão a uma máxima
universal, cujo obstáculo dita a necessidade de castigo, incondicionalmente. A construção de um sistema
e de uma regra aplicável a toda e qualquer circunstância, independentemente dos objetos externos, dos
sentidos, dos desejos, das expectativas, expressa, inegavelmente, um valor subjacente: o de ordem,
controle, fixidez, segurança, colocado de modo inquestionado como uma verdade por si mesma vigente.
A necessidade do castigo, num sistema como tal, decorre da estruturação rígida de um modelo lógico de
concepção da sociedade, fundada em valores tais que, para fazer valer sua universalidade, qualquer erro
contrataste radical com esse modelo [retributivo]. Primeiramente, ela expressa uma outra percepção da
relação indivíduo/ sociedade, o que concerne ao poder: contra uma visão vertical na definição do que é
justo, ela dá vazão a um acertamento horizontal e pluralista daquilo que pode ser considerado justo pelos
envolvidos numa situação conflitiva. Segundo, ela foca nas singularidades daqueles que estão em relação
e nos valores que a presidem, abrindo-se, com isso, àquilo que leva ao conflito. Neste duplo contraste, a
própria fundação da regra se apresenta de outro modo, permitindo o rompimento desta cisão entre
interioridade e exterioridade que marca a concepção kantiana e que nos remete à possibilidade de
emancipação, com um comprometimento pessoal nas ações e expressões individuais pela elaboração das
questões que se apresentam envolvidas no conflito. Terceiro, e principalmente, se o foco volta-se mais à
relação do que à resposta estatal, a uma regra abstrata prescritora de uma conduta, o próprio conflito e a
tensão relacional ganha um outro estatuto, não mais como aquilo que há de ser rechaçado, apagado,
aniquilado, mas sim como aquilo que há de ser trabalhado, elaborado, potencializado naquilo que pode ter
de positivo, para além de uma expressão gauche, com contornos destrutivos. Quarto, ao trazer à tona estas
singularidades e suas condições de existência subjacentes à norma, este modelo aponta para o
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Analisando o conteúdo da Constituição pátria, é possível extrair dele o
espaço necessário para a inserção do modelo restaurativo na justiça penal. Com efeito,
em que pese à tradição e a força histórica do modelo retributivo, a Carta de 1988 parece
caminhar por abrir espaço a outro paradigma. Essa análise tende a propor reflexões
também sobre o exercício justo dos princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade
da ação penal, uma vez que são reflexos da conotação, da força e da capacidade de
impor a retribuição do mal atribuída ao valor-justiça.237
Já no Preâmbulo, observa-se que o ideal buscado é o

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução
pacífica das controvérsias .

, não há como se dissociar de alguns dos principais aspectos do modelo
restaurativo. Essa opção é confirmada pela leitura do art. 3º CRFB238, que elenca os
valores239 fundamentais da República brasileira.

rompimento dos limites colocados pelo direito liberal, abrindo-nos, para além do interpessoal, a uma
percepção social dos problemas colocados nas situ
in Justiça restaurativa e seus
desafios histórico-culturais (um ensaio crítico sobre os fundamentos ético-filosóficos da justiça
restaurativa em contraposição à justiça retributiva). Revista de Estudos Criminais, Instituto
Transdisciplinar de Estudos Criminais, ano IV, jan./mar. 2006, nº 21. p. 115-117)
237

JOFFILY.Tiago. Direito e Compaixão. Discursos de (des)legitimação do poder punitivo estatal. Rio de
Janeiro: Revan. 2011. p 179/188.
238

lica Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.
239

Adota-se a orientação doutrinária que entende os objetivos elencados no art. 3º como a enunciação dos
valores adotados pelo Estado Brasileiro.
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implica a
tolerância às diferenças e o desenvolvimento da solidariedade de forma a fomentar a
erradicação da pobreza e a inclusão social, emancipando-se os cidadãos, tornando-os
capazes de participar da vida social em respeito mútuo e encontrando soluções para as
controvérsias de forma pacífica e com o diálogo.
Entende-se que muitas das hipóteses levadas à justiça criminal têm a sua
origem em conflitos intersubjetivos onde as divergências acabam por gerar condutas
tipificadas penalmente em razão da incapacidade dos envolvidos em resolver as
divergências pela via do diálogo, como, por exemplo, os inúmeros processos que
tramitam nos Juizados Especiais Criminais e nos Juizados de Violência Doméstica,
envolvendo questões familiares e de vizinhança.
Tanto o Preâmbulo da Carta Magna quanto o art. 3º expressam um ideal;
isso, são mandamentos de otimização; um norte
orientador do destino do Estado e do proceder da vida social. Por essa razão, pode-se
dizer que, ao passo que estes mandamentos ingressam em determinados temas
específicos, aplicam-se dentro dos respectivos contextos, pois são, em verdade,
princípios que informam as demais regras jurídicas.
Especificamente no âmbito dos direitos penal e processual penal, analisa-se o princípio da solução pacífica das controvérsias, cotejando-o com as normas, por
exemplo, dos incisos XLII, XLIII e XLIV do art. 5º240 e do inciso I do art. 98241, todos
da CRFB.
Evidencia-se nitidamente que há um tratamento mais duro e intolerante
para as condutas criminais tidas como de maior gravidade, a exigir punições mais
240

- a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão,
nos termos da lei;
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por
eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;
XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a
241

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a
conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de
menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses
previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de pr
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severas, seja em qualidade, seja em quantidade e, de forma concomitante, maior
tolerância e menor punição para as infrações penais de menor gravidade.
A conclusão ora identificada é que o valor justiça se realiza à proporção
que são adotadas pela legislação medidas mais duras para os delitos mais graves e
medidas mais pacíficas e conciliatórias para os delitos de menor gravidade. E, com isso,
a confirmação de que os modelos retributivo e restaurador não são excludentes entre si.
O primeiro se realiza, por óbvio, pela via da Jurisdição, enquanto o segundo se realiza
por mecanismos autocompositivos desenvolvidos no interior do Poder Judiciário.
Nesses termos, a orientação constitucional para o sistema penal apresenta-se da seguinte
forma:

<=AUTOCOMPOSIÇÃO
Infrações
Menor
Potencial
Ofensivo

de

Crimes
sujeitos
à
suspensão do
processo (art.
89)

HETEROCOMPOSIÇÃO=>
Crimes
sujeitos
a
substituição de
pena privativa

--------- Quantidade

Crimes
comuns

Crimes
hediondos

Crime
organizado,
tortura,
terrorismo,...

de pena e tipo de delito ---------->

A conciliação, na justiça penal, nos crimes de menor gravidade, tem-se
mostrado não suficiente no alcance desses objetivos. Dentro das possibilidades dos
mecanismos alternativos de solução de conflitos, a mediação apresenta um espaço maior
para o diálogo e, por essa razão, é mais democrática. Afirma a necessidade do maior
desenvolvimento do modelo restaurativo como forma de atingir os objetivos
constitucionais acima expostos.

4.5 - O modelo restaurativo no sistema penal

A Justiça Restaurativa242 constitui uma nova maneira de abordar a justiça
penal, que enfoca a reparação dos danos causados às pessoas e aos relacionamentos, em
242

Embora esta seja a nomeclatura predominante, de acordo com Mylène Jaccoud, outros termos são
também utilizados:
Princípios, Tendência e
Procedimentos que Cercam a Justiça Restaurativa in Justiça Restaurativa. Coletânea de artigos.
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vez da punição dos transgressores. O seu postulado fundamental é: "o crime causa
danos às pessoas e a justiça exige que o dano seja reduzido ao mínimo possível".243 De
acordo com esse movimento, o nascimento do Estado, nas suas origens históricas,
coincidiu com o afastamento da vítima do processo penal e com a baixa eficácia da
244

Almeja, então, ser o modelo

vocacionado a suprir tais lacunas. Afirma-se que três correntes de pensamento
contribuíram para a sua aceitação e a ele estão associadas: (i) da contestação das
instituições repressivas, (ii) da descoberta da vítima e (iii) da exaltação da
comunidade.245
Identifica-se, em parte, com o Direito Medieval Germânico, o qual tratava
as infrações como rompimento da paz da comunidade, e não as distinguindo em penais
ou civis.246 O modelo restaurativo, não obstante, valoriza o restabelecimento dos laços
comunais, adotando a necessária reparação do erro e a responsabilidade do ofensor
como forma de reintegrá-lo à comunidade, em lugar da vingança privada do período
medievo.247 A recomposição dos laços comunitários é a principal preocupação.
Como se observa, a Justiça Restaurativa é um processo colaborativo que

pela transgressão.
Ministério da Justiça. PNUD- Programa das Nações Unidas para ao Desenvolvimento. Disponível em
http://www.unrol.org/files/Justice_Pub_Restorative%20Justice.pdf acessado em 28/07/2011 p. 163
243

AZEVEDO, André Gomma. O Componente de Mediação Vítima- Ofensor na Justiça Restaurativa:
Uma Breve Apresentação de uma Inovação Epistemológica na Autocomposição Penal in Justiça
Restaurativa. Coletânea de artigos.Ministério da Justiça. PNUD- Programa das Nações Unidas para ao
Desenvolvimento. Disponível em http://www.unrol.org/files/Justice_Pub_Restorative%20Justice.pdf
acessado em 28/07/2011
244

DUPONT-

Criminologie, 52 (1): pp. 31-56. 1999. apud JACCOUD. Mylène. Princípios,
Tendência e Procedimentos que Cercam a Justiça Restaurativa ob. citada. p. 164
245

FAGET. Jacques. La médiation Essai de politique pénale. (Ramonville Saint- Agne: éditions Erès).
1997 apud JACCOUD. Mylène. Princípios, Tendência e Procedimentos que Cercam a Justiça
Restaurativa ob. citada. p. 164
246

da paz (Friedensbruch), autorizando, consequentemente, a guerra e a vingança familiar (Blutrache e
Fehde ou Faida), de tal sorte que perdia o ofensor e sua família a proteção comunitária . PRADO.
Geraldo. Sistema Acusatório. Ob. citada. p. 78.
247

corda as sociedades tradicionais nas

JACCOUD. Mylène. Princípios, Tendência e Procedimentos que Cercam a Justiça Restaurativa ob.
citada. p. 165
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Ao mesmo tempo em que desaprova as transgressões, reafirma o valor
intrínseco do transgressor como indivíduo, proporcionando meios para que repare os
danos causados e se reintegre à comunidade. Cuida-se, enfim, de suprir as necessidades
emocionais e materiais das vítimas e, ao mesmo tempo, fazer que o infrator assuma
responsabilidade pelos seus atos, mediante compromissos concretos.
A reintegração de vítimas e transgressores, por tal processo, fortalece a
comunidade, aumentando a coesão e fortalecendo e ampliando a capacidade dos
cidadãos de solucionar os seus próprios problemas. A sensação de impunidade esvai-se
ao passo que se deixa claro para os envolvidos que algo será feito sobre o incidente e
serão tomadas medidas para coibir novas transgressões. A possibilidade de participação
nesse processo resgata o papel dos ofendidos, pois, no processo restaurativo, lhes é dada
oportunidade para ter uma voz ativa além de ouvir as razões do transgressor. Com isso,
as vítimas readquirem o sentimento de poder pessoal enquanto os transgressores
assumem não apenas a sua responsabilidade pelo dano, senão também o seu papel
social, o que os conduz à reintegração na comunidade.
O modelo restaurativo busca restabelecer a igualdade violada pela prática
do ato criminoso. Para fazê-lo, é preciso que o dano seja reparado ao máximo. O
processo restaurativo é cooperativo e determinado a encontrar a melhor solução para
reparar o dano causado pela transgressão. O conflito acaba por se transformar em
cooperação e, sob o aspecto emocional, pode também, se for o caso, alcançar a
reparação dos danos aos sentimentos envolvidos nas relações.
Ao punir simplesmente os transgressores e desconsiderar as vítimas não
levando em consideração as necessidades emocionais e sociais daqueles afetados por
um crime, o sistema retributivo estabelece vazio a ser preenchido. Notadamente no
mundo ocidental contemporâneo, que luta contra os efeitos não desejados do
individualismo. Na mesma proporção em que a justiça restaurativa alcança a
reconstrução de sentimentos e de relacionamentos positivos, ela também contribui para
a própria existência da comunidade. 248
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wford (1997) sublinha o paradoxo no qual nós somos confrontados: jamais se tratou tanto
da(s) comunidade(s) em uma sociedade marcada pela desagregação de seus laços comunitários e pelo
Princípios, Tendência e Procedimentos que
Cercam a Justiça Restaurativa ob. citada. p. 176 A Autora faz referência ao texto de CRAWFORD.
Adam. . The Local Governance of Crime. Appeals to Community and Partnerships (Oxford: Clarendon
Press). 1997
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Não se trata de apenas reduzir a criminalidade, mas também o impacto
emocional dos crimes sobre os cidadãos. Sua capacidade de preencher essas
necessidades emocionais e de relacionamento é o ponto chave para a obtenção e
manutenção de uma sociedade civil saudável. Por essa razão, vem tendo um crescente
impacto sobre os criadores de políticas públicas e sobre os profissionais do sistema de
justiça criminal.
Entende-se que não é ainda um sistema completamente desenvolvido, e
sim uma proposta de modelo de sistema penal que oferece várias oportunidades para
vítimas, ofensores, famílias e outros membros da comunidade se envolverem
ativamente em um processo restaurativo de justiça249.
Ofensores aprendem sobre as reais consequências humanas de seu
comportamento e podem ser responsabilizados diretamente por meio de reparações
feitas às pessoas ofendidas. Vítimas são convidadas a desempenhar um papel mais ativo
na responsabilização do ofensor, informando-o como o crime as afetou e trabalhando
para a elaboração de algum tipo de solução. Membros da família e voluntários da
comunidade podem fornecer apoio e assistência.
Dentre os meios alternativos de resolução de conflitos, a mediação é a via
preferida e permite abrir caminho para a implementação dos princípios da justiça
restaurativa,250 embora não seja o único.
Admite-se a distinção entre os modelos tradicional e restaurativo de acordo
com o seguinte quadro, atribuído a Scardaccione, Baldry e Scali:251
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AZEVEDO, André Gomma. O Componente de Mediação Vítima-Ofensor na Justiça Restaurativa:
Uma Breve Apresentação de uma Inovação Epistemológica na Autocomposição Penal Ob. citada
250

De acordo com André Gomma, a Justiça Restaurativa pode ocorrer sob outras práticas como, por
exemplo, a conferência (conferencing), as câmaras restaurativas (restorative conferences), os círculos de
pacificação (peacemaking circles), os círculos decisórios (sentencing circles) e a restituição (restitution).
A mediação vítima-ofensor é o modelo mais adotado e conhecido e caracteriza-se como a prática mais
antiga, havendo registros das primeiras no Canadá em 1974. AZEVEDO, André Gomma. O Componente
de Mediação Vítima- Ofensor na Justiça Restaurativa: Uma Breve Apresentação de uma Inovação
Epistemológica na Autocomposição Penal Ob. citada
251

SCARDACIONE. Gilda; BALDRY. Anna e SCALI. Melania. La mediazione penale. Milão, Giuffré.
1998. Apud JOFFILY.Tiago. Direito e Compaixão. Discursos de (dês)legitimação do poder punitivo
estatal. Rio de Janeiro: Revan. 2011. p 178/179. O autor faz referência o livro de SICA. Leonardo.Justiça
restaurativa e mediação penal: o novo modelo de justiça criminal e de gestão do crime.Rio de Janeiro:
Lumen Juris. 2007. p. 17
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Objeto

Modelo Tradicional

Modelo Alternativo

O crime e o seu autor

A parte ofendida pelo crime (e as suas
consequências)

Objetivos

Verificação

da

Ressarcimento

responsabilidade/punição

do

moral, simbólico)/restauração da paz

culpado ou reabilitação do réu
(mod.

Retributivo

e

da

vítima

(material,

jurídica

mod.

reabilitativo
Ofensa contra o Estado

Crime

Ofensa à vítima e/ou à comunidade
(parte ofendida pelo crime)

Aplicação de pena detentiva ou de

Meios

Atividade em favor da vítima

medidas alternativas
Operadores

Figura

penitenciários

sociais

Profissional

De acordo com Jaccoud,

e

Mediadores:

também

alheios

à

Justiça/envolvimento da comunidade

m que a justiça

restaurativa não é irreconciliável com o modelo retributivo e ela deve vir em seu
252

co

Essa complementação pode dar-se sob a forma substitutiva ou

aditiva. Na primeira, o modelo restaurativo substitui o modelo retributivo, fomentando a
via do consenso e a reparação do dano como solução, em lugar da aplicação de pena. Na
segunda opção, há o acréscimo da necessária reparação do dano à pena aplicada,
glosandotransgressores.
Na linha do que foi exposto no item anterior sobre o valor-justiça na Carta
Magna, a posição brasileira é pela substitutividade. Nada obstante, é necessário, mais
uma vez, ressalvar que o nosso sistema processual penal não admite a
discricionariedade na propositura das ações penais e tende a concentrar, de forma
absoluta, o monopólio da acusação penal nas atribuições do Ministério Público (vide
PLS 156/09). Como então conceber que a solução de consenso, porventura alcançada,
252

JACCOUD. Mylène. Princípios, Tendência e Procedimentos que Cercam a Justiça Restaurativa. Ob.
citada. p. 173
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substitua a persecução penal com pedido de aplicação de pena de prisão? A solução está
na análise das condições da ação, mais precisamente na justa causa.

4.6

A justa causa penal constitucional

. Natureza e conceito de justa causa:
Especificamente quanto à propositura da ação penal, a previsão da
necessidade de justa causa está insculpida no inciso III do art. 395 do atual Código de
Processo Penal (de acordo com a redação dada pela Lei 11.719/08)253. No PLS 156/09,
ela está prevista no inciso II do art. 265.254
Trata-se condição para o regular exercício da ação penal. Como é sabido
de todos, as condições da ação são requisitos que subordinam o exercício do direito de
ação. Para que se possa exigir, no caso concreto, a prestação jurisdicional, faz-se
necessário, antes de tudo, o preenchimento dessas condições. Elas dizem respeito ao
processo civil ou ao penal e são tradicionalmente divididas pela doutrina em três:
possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade da parte.
Embora se observe sutil diferença de tratamento doutrinário, todas as
orientações tomam a justa causa como condição da ação. Para autores como Frederico
Marques255e Tourinho Filho256, ela seria a expressão do interesse de agir no processo
penal, situando-se topograficamente no lugar desta condição da ação. Há quem a situe
253

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando
I - for manifestamente inepta;
II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

254

Art. 265. A peça acusatória será desde logo indeferida:

I

quando for inepta;

II quando ausentes, em exame liminar, a justa causa ou quaisquer das demais condições da ação ou
pressupostos processuais.
255

MARQUES. José Frederico. Elementos de Direito Processual. Rio de Janeiro: Forense. 1961.v. 1. p.
319/320 e Tratado de Direito Processual Penal São Paulo: Saraiva. v 4 p. 73 apud CARVALHO. Luiz
Gustavo Grandinetti Castanho; et al Justa Causa Penal Consitucional. Rio de Janeiro:Lumen Juris. 2004.
p. 5 e 11
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TOURINHO FILHO. Fernando da Costa. Processo Penal.São Paulo: Saraiva. 2001. v 1. p 488/490
apud CARVALHO. Luiz Gustavo Grandinetti Castanho; et al Justa Causa Penal Consitucional. Rio de
Janeiro:Lumen Juris. 2004. p. 5 e 11
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como uma quarta condição da ação, autônoma e inerente ao processo penal, como
Sergio Demoro Hamilton, Afrânio Silva Jardim, Edmilson Mougenot Bonfim257 e
outros258. De acordo com Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini,259 existiriam duas
espécies de condições de procedibilidade: a) de existência do direito de agir e b) de
exercício regular do direito de ação. No primeiro grupo, estariam as três condições
clássicas: possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade da parte. No
segundo, os autores realizam divisão em condições (i) genérica e (ii) específica. A justa
causa, por dizer respeito a qualquer ação penal a ser proposta, é uma condição genérica.
A específica diz respeito a algumas ações penais (por exemplo, é exigida a
representação do ofendido, a requisição do Ministro da Justiça, etc.). Luis Renato
Ferreira da Silva260 defende que ela aglutina a possibilidade jurídica do pedido e o
interesse de agir, formando uma nova figura jurídica.
Em todos os casos, porém, é uma condição da ação e, por essa razão,
aplica-se a toda ação penal independente da sua natureza. Por isso, pretende-se
demonstrar que a pacificação social esvazia de justa causa mesmo as ações penais
públicas incondicionadas.

-se a um grande número
261

A concepção majoritária ainda é a que a vincula a existência de

suporte probatório mínimo para o oferecimento da ação penal. Haverá, nesses termos,
justa causa se o suporte probatório colhido na fase pré-processual indicar a presença de
257

HAMILTON. Sergio Demoro. Justa Causa, um conceito polêmico. Revista de Direito da PGJ do ERJ
nº 5 jan./jul. de 1997 p. 91/98 e MOUGENOT BONFIM. Edilson. Curso de Processo Penal. 4ª ed. São
Paulo: Saraiva. 2009. Afrânio Silva deixa dúvidas quanto à sua posição pois, no interior da sua obra Ação
Penal. Principio da Obrigatoriedade, na p. 80, afirma que ela seria uma quarta condição da ação, e,
posteriormente, nas conclusões (p. 131), afirma:
nal
condenatória exige-se de ordinário o preenchimento das seguintes condições: a) legitimidade da parte; b)
Afrânio. Silva. Ob. citada
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FERNANDES. Fernando Andrade. Da ação Penal Condenatória. Faculdade de Direito da UFMG.
1992; CORREA. Plínio de Oliveira. Teoria da Justa Causa. Revista Ajuris nº 70. jul. 1997. p. 266/280
apud CARVALHO. Luiz Gustavo Grandinetti Castanho; et al Justa Causa Penal Constitucional. Revista
de Estudos Criminais. ano 3.nº 11Porto Alegre. 2003 p. 30/60
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BONATO.Gilson. (org.) Garantias Constitucionais e Processo Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris.
2002. p 193 apud CARVALHO. Luiz Gustavo Grandinetti Castanho; et al Justa Causa Penal
Constitucional. Rio de Janeiro:Lumen Juris. 2004. p. 7
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655 p.403/405 apud CARVALHO. Luiz Gustavo Grandinetti Castanho; et al Justa Causa Penal
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indícios de autoria e de materialidade do delito. A toda evidência, tal interpretação
encontra o seu mérito em garantir que não sejam instauradas lides temerárias, além de
coibir o abuso no exercício da ação penal. Trata-se de garantia do acusado frente ao
Estado.262
Na jurisprudência, a definição de justa causa vem seguindo a mesma
sorte pelos Tribunais Superiores. À guisa de exemplo, veja-se ementa de decisão do
Pleno do STF:

OFERECIDA. ART. 312, CAPUT, CP. PECULATO-DESVIO. ART. 41,
CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
TIPICIDADE DOS FATOS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
RECEBIMENTO. 1. A questão submetida ao presente julgamento diz
respeito à existência de substrato mínimo probatório que autorize a
deflagração da ação penal contra o denunciado, levando em consideração
o preenchimento dos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal,
não incidindo qualquer uma das hipóteses do art. 395, do mesmo diploma
legal
2008.

1926-7. Rel. Min. Ellen Gracie, 09 de outubro de
263

E do STJ:

HABEAS

CORPUS

SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ART. 171, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE MERO INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. FRAUDE CIVIL E FRAUDE PENAL. I - O
trancamento de ação por falta de justa causa, na via estreita do writ,
somente é viável desde que se comprove, de plano, a atipicidade da
conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de
indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, hipóteses

262

CARVALHO. Luiz Gustavo Grandinetti Castanho; et al Justa Causa Penal Constitucional. Rio de
Janeiro:Lumen Juris. 2004. p. 6 e JARDIM, Afrânio Silva. Direito Processual Penal. 11. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2007. p. 97
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Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia. Acessado em 20.12.2011.
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não ocorrentes na espécie (Precedentes). Habeas Corpus no. 76106. Rel.
264

.Adequação Constitucional
Contudo, em boa hora, foi percebida pela doutrina a necessidade de
atualização de tal definição. Em que pese aos méritos mencionados, falta a este
conceito, tão fluido, melhor adequação com a Constituição e com a boa dogmática
jurídica, sob pena de permanecer incompleto. Nesse sentido lecionam Luiz Gustavo
Grandinetti Castanho de Carvalho, Fernando Cerqueira Chagas, Flávia Ferrer, Paulo de
Oliveira Lanzelotti Baldez e Ronaldo Leite Pedrosa:

jurídica (comprometida
com a crítica do Direito) redimensionou-se para, em sintonia com a
realidade social, buscar seus fundamentos não mais nos Códigos de
concepção liberal-individualista e sim nos princípios constitucionais.
O modelo democrático de Estado exige que a dogmática jurídica se volte
para a realidade social, tendo-a como a primeira referência para a
265

Na busca por adequação constitucional, entende-se por bem trilhar o
caminho dos princípios interpretativos da norma perante a Constituição, sendo
aplicáveis três: (i) princípio da interpretação conforme a Constituição, (ii) princípio da
efetividade e princípio da razoabilidade (iii).266
De acordo com o princípio da interpretação conforme a Constituição,
escolhe-se a inte
Constituição, em meio a outra ou outras possibilidades interpretativas que o preceito

264

Disponível em: http://www.stj.gov.br/SCON. Acessado em: 20.12.2011.
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CARVALHO. Luiz Gustavo Grandinetti Castanho; et al Justa Causa Penal Constitucional. Rio de
Janeiro:Lumen Juris. 2004. p. 22/23
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BARROSO. Luis Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 3ª ed. São Paulo: Saraiva.1999.
p. 147/264
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por esta interpretação
267

.

Merece lugar de destaque o que fora dito algumas linhas atrás sobre o
valor-justiça na Constituição da República. Para caracterizar a causa como justa, ela
deve estar inteiramente associada ao que a Carta Magna concebe como justiça. Portanto,
não será justa se, em prejuízo da pacificação social, se impuser uma ação penal
condenatória, ainda que nos limites das infrações de menor potencial ofensivo.

no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação tão íntima quanto
possível entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social. Trata-se do
Anerkennung)

do

direito

pela

comunidade

ou,

mais

particularizadamente, aos efeitos que uma regra suscita através do seu cumprimento.
Cuida-se, aqui, da concretização do comando normativo, sua força operativa no mundo
268

Sergio Demoro Hamilton noticia antecedente histórico, o qual merece
registro e expõe a lógica que se pretende desenvolver. Cuida-se do art. 8º do extinto
Projeto nº 633/75, relativo ao Código de Processo Penal. De acordo com o autor, o
citado artigo dispõe
269

Diante da largueza da e

, o autor propõe

alguns critérios, a fim de delimitá-la. A transcrição afigura-se pertinente:

expressão, evita-se prejuízo irreparável para a defesa social. Penso que,
em linhas gerais, três pontos básicos devem orientar o hermeneuta na
análise do que se deva entender por fundamento razoável para a acusação:
a natureza da infração praticada, a repercussão social do fato típico e as
condições pessoais do indiciado.Os três aspectos deverão ser objeto de
análise conjunta, não podendo o intérprete deter-se no exame insulado de

267

Idem. p. 181

268

Idem. p. 236

269
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um deles. Reunidos de maneira favorável ao indiciado, a ação penal seria
anti-social por falta de fundamento razoável para a acusação. Caso típico
de ação penal anti-social se daria no incidente doméstico envolvendo
familiares de bom passado, já reconciliados na ocasião em que a demanda
270

Das palavras do insigne professor, extrai-se, mais uma vez, a mensagem,
já repetida por diversas vezes nesta pesquisa, de que a norma jurídica tem por escopo
regular a convivência humana, e o seu grau de efetividade é medido segundo a
capacidade de gerar a paz social. O recrudescimento de uma situação de fato já
pacificada não se insere dentre as expectativas sociais que se têm para com a norma.271
Com efeito, o Direito Penal (e isto também já foi dito) possui como
sentido e finalidade assegurar o respeito à dignidade da pessoa humana, de modo que o
indivíduo possa desenvolver em plenitude suas potencialidades dentro da vida em
comunidade e a salvo de ameaças.272 A dignidade da pessoa humana é o vetor
axiológico que orienta a interpretação das normas em busca de um sentido justo para
elas. In casu está-se tratando de medidas extremas pois o Direito Penal atua como
ultima ratio e o processo penal instrumentaliza a sua aplicação. Considera-se que
pacificação social obtida pela via autocompositiva e, principalmente, nos moldes
restaurativos, preenche as expectativas de respeito à dignidade da pessoa humana.
Nestas hipóteses e à luz desse princípio, não há falar em aplicação de pena privativa de
liberdade, pois a igualdade entre vítima e agressor já fora restaurada e, com ela, o
respeito à dignidade da pessoa humana.

270

Idem. p. 95

271

precede o Direito e o Estado, que apenas se justificam em razão dele. Nesse sentido, a pessoa humana
deve ser concebida e tratada como um valor-fonte do ordenamento jurídico, como assevera Miguel Reale,
sendo a defesa e promoção de sua dignidade, em todas as dimensões, a tarefa primordial do Estado
A Ponderação de Interesses na Constituição Federal.
Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2002. p. 59 apud CARVALHO. Luiz Gustavo Grandinetti Castanho; et al
Justa Causa Penal Constitucional. Rio de Janeiro:Lumen Juris. 2004. p. 46/47
272

-se como um embate constante entre o dever de a
sociedade coibir os comportamentos que atentem contra a sua existência e as vituperações causadas aos
seus componentes pelo exercício desmedido desse poder-dever pelos órgãos do Estado. É preciso,
portanto, buscar o melhor e mais eficaz modo de compatibilizar esta paradoxal situação, a partir do
CARVALHO. Luiz Gustavo Grandinetti
Castanho; et al Justa Causa Penal Constitucional. Rio de Janeiro:Lumen Juris. 2004. p. 34
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Não há, igualmente, razoabilidade273 na instauração de ação penal
condenatória em hipóteses desse tipo

legal possui duas dimensões: uma estritamente processual (procedural due process) e
outra de cunho substantivo (substantive due process).
De acordo com a segunda face, permite-se verificar pela via do processo
em como
em-se o caso
valoração dos atos do Poder Público para aferir se eles estão informados pelo valor
. A razoabilidade interna
refere-se à

admitidos e preconizados pelo Texto Constitucional. Se a lei contravier valores
expressos ou implícitos no Texto Constitucional, não será legítima nem razoável à luz
.
Nas hipóteses de pacificação social, indaga-se qual a razoabilidade da
norma que prevê a obrigatoriedade da ação penal? É legítima a pretensão de pena
privativa de liberdade? O devido processo legal busca a realização de justiça e, nesses
casos, após a solução dada pela via restaurativa, ela já ocorreu. Com efeito, já se deixou
claro que o sistema processual penal se assenta de modo firme e inflexível ao princípio
da obrigatoriedade. A adequação constitucional sob o princípio da razoabilidade ocorre
à luz da interpretação da expressão justa causa conforme a constituição, adjetivando-a,
sendo nomeada de justa causa constitucional.
Dá-se a percepção constitucional da justa causa. Merece registro que não
se defende aqui a mitigação do princípio da obrigatoriedade, nessas hipóteses, porque,
pela ausência de justa causa, falece condição de procedibilidade e a ação não seria,
portanto, obrigatória.
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4.7

Considerações finais do capítulo: observações críticas à

mediação no processo penal

Os procedimentos de pacificação, reconciliação e recomposição, tal
como a mediação, em épocas idas, compuseram a noção de justiça penal e foram um
hábito nas comunidades humanas. Com o fortalecimento da figura do Estado, foram
suprimidos pelos limites artificiais do sistema legal e substituídos pelas práticas
punitivas. O crime é encarado como uma violação aos interesses do Estado. A proposta
da mediação consiste em redefinir esse papel do Estado, resgatando as principais
personagens do processo: vítima, autor da transgressão e comunidade.
A essa ideologia são contrapostos alguns argumentos e realizadas
algumas críticas, notadamente pelos movimentos abolicionista do direito penal e
garantista do processo penal. Destacam-se a seguir algumas observações críticas,
reputadas como as mais importantes, procurando responder a elas e acreditando que a
exposição dialética enriquece a reflexão sobre o tema.
. Quanto aos papéis da vítima e do Estado no processo penal
Aury Lopes Junior faz veemente crítica ao resgate da participação da
vítima no processo penal:
Também não concordamos com uma maior participação da vítima no
processo penal, tendo em vista a contaminação pela elevada carga de

privatização do processo penal, pela admissão da cumulação de uma
pretensão indenizatória (interesse que motiva o assistente da acusação).
Não podemos é pactuar com o desvirtuamento do processo penal,
transformando-o numa via mais cômoda, econômica e eficiente (pelo
caráter coativo), para obtenção de um ressarcimento financeiro. Ora, para
isso existe o processo civil... Ademais, a autotutela e a autocomposição
são figuras históricas e superadas.
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LOPES JUNIOR. Aury. Justiça Negociada: Utilitarismo Processual e Eficácia Antigarantista. In
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Para Salo de Carvalho, a concentração do poder de decisão no processo
penal (com a legitimidade para pedir a aplicação de pena e a execução da sanção) nas
mãos do Estado foi a principal contribuição do movimento iluminista à modernidade.

individualmente (autotutela), confere este poder-dever a um terceiro
imparcialque atua como substituto (processual). Daí porque jurisdição
atividade substitutiva da dos membros da comunhão
social, pelo Estado, através dos agentes do Poder Judiciário

juízes e

tribunais

seja, de sair do próprio conflito e, ao observá-lo de fora, verificar
imparcialmente a resposta adequada ao caso. Pelo contrário, entendemos
que pelo fato de estar intrinsecamente envolvido na contenda, acaba por
internalizar

desejos

de

vingança,

respondendo

irracionalmente

275

As observações, com as devidas vênias, incidem em preconceito no
que diz respeito à atuação da vítima no processo. De fato, há um resgate de métodos
autocompositivos e de figuras do processo medieval, germânico, e não há mal algum
nessa releitura, pois importa a motivação de tal medida. No caso, o objetivo é a
efetividade do processo penal como instrumento de realização da justiça e satisfação da
comunidade. A mediação, como expressão da justiça restaurativa, empodera não apenas
as vítimas, como também os infratores, visto que ambos participam do processo de
construção da solução consensual.

diferença é que o infrator, a vítima e suas comunidades de suporte participam da

compreensão de suas circunstâncias e efeitos e, talvez, uma satisfação maior em seus
uisas
realizadas na Nova Zelândia em 1998, de 300 jovens que participaram de reuniões
restaurativas, mais da metade disse sentir-se realmente envolvido no processo decisório
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CARVALHO.Salo. Considerações sobre as Incongruências da Justiça Penal Consensual:retórica
garantista, prática abolicionista. In Diálogos sobre a Justiça Dialogal. Ob. citada. p. 147
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e mais de dois terços demonstraram-se satisfeitos quanto a poder expressar o que
queriam, sendo o mesmo percentual de satisfeitos com a decisão. Na Austrália, pesquisa
mostrou que jovens envolvidos em reuniões dessa natureza as consideram justas e
demonstram satisfação.276 É importante levar-se em consideração que o modelo é
relativamente novo e ainda há muito que ser aperfeiçoado.
No que tange ao papel do Estado, há realmente uma redefinição, na
mesma toada da que ocorre na comunidade internacional. Paulo Bonavides afirma que
hoje são as ideologias que produzem a solidariedade e a fraternidade entre os homens
277

São os

direitos humanos que representam o caminho na formação de uma nova ordem mundial.
Estes são enfatizados na mediação, no ponto em que ela leva ao reconhecimento dos
impactos do ato delituoso pela comunidade; restituem às vitimas a sensação de
segurança e autorrespeito e possibilitam aos infratores a oportunidade de restaurar a
realidade das consequências de seus atos e de se reintegrar à comunidade.
A redefinição do papel do Estado é movimento mundial. Neste cenário,
de fato a doutrina da intervenção mínima do Estado é predominante. Porém, não se trata
278

. O que se deseja é apenas adicionar à reflexão os novos papéis que podem

ser desempenhados pelo Estado e pela comunidade. Imperioso lembrar que não se afasta
a cominação de pena, podendo o Estado retomar o controle do processo em caso de
insucesso da via restaurativa.

. Quanto à perda das características elementares
Geraldo Prado afirma que, ao ingressar no processo penal, a mediação se
desnatura, uma vez que há ofensa a dois pilares fundamentais do procedimento: a
voluntariedade, pois esta é mitigada já que o acusado tem sobre si o ônus de responder a
uma ação penal e o comprometimento desinteressado do mediador. De acordo com o
276

MORRIS. Alisson. Criticando os críticos. Uma breve resposta aos críticos da Justiça Restaurativa. in
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autor, essa figura em essência
que as partes resolvam de forma consensual o dilem
entregar tal tarefa a agente estatal, contamina279

No que toca à voluntariedade, é importante lembrar que aos acusados é
garantida a assistência pelos advogados a qualquer tempo. A defesa técnica auxilia ao
imputado a tomada da melhor decisão, o que inclui optar por provar a sua inocência em
processo penal do modelo retributivo. Quanto ao comprometimento do mediador, a
qualificação de tais profissionais, tomando ainda por base as diretrizes éticas já
estabelecidas na Resolução 125/10 do CNJ, afasta as preocupações externadas quanto
ao seu proceder.

.Quanto à ofensa às garantias do imputado

processo penal é a instrumentalidade garantista
e não um
retrocesso a superadas formas de composição de conflitos.

280

A observação é também

e privativistas que estão sendo gradualmente transportadas ao sistema penal é
exatamente pelo fato de romperem com os princípios garantidores do direito penal e
processual penal.

281

Na verdade, no modelo restaurativo, há uma diferença de enfoque, sem
que isso represente ofensa aos direitos subjetivos de defesa do acusado. De acordo com

seus direitos, não adotando um processo no qual os protagonistas são os advogados e
cujo objetivo primordial é minimizar a responsabilidade do infrator ou obter a sanção
mais leniente possível.
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A atuação do modelo restaurativo busca, acima de tudo, a
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restauração da paz social. A ética e a boa-fé são condições imprescindíveis para o seu
desenvolvimento. O reconhecimento dos erros não tem o condão de impor uma pena,
mas sim faz parte do procedimento que almeja uma solução mais profunda para o
conflito do que o encarceramento.
Existem ainda outros questionamentos. Mas, estes talvez sejam os mais
recorrentes. É entendido, de acordo com o acima exposto, que a incorporação da
mediação no sistema estatal de controle do crime fortalece em verdade o controle do
sistema penal pelo Estado. A ampliar o espaço do diálogo para a resolução de conflitos
intersubjetivos dessa natureza, acaba, em última instância, por constituir-se em mais um
espaço

democrático

dentro

da

sociedade,

incrementando

reflexamente

o

desenvolvimento da própria democracia.
Firma-se tal posicionamento pois, no âmbito da justiça restaurativa, o
mero ressarcimento material, a restituição ou a reconciliação podem ser aceitas como
respostas viáveis; contudo reduzem os horizontes comunicativo e relacional que a
mediação amplia. Por isso, pode-se até falar em ressarcimento ou em reconciliação, que
continuam a ser finalidades legítimas, desde que também a mediação venha a ser
considerada não somente um meio, mas o fim de uma atividade que prevê a ativação e
criação de um contexto no qual vítima e autor de um crime se encontram e se
confrontam ao redor do conflito que as envolve.
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CONCLUSÕES:

A opção por começar a dissertação sob a perspectiva interdisciplinar
ocorreu na esteira de que o estudo científico não mais ocorre sob o prisma de
compartimentos estanques e autopoiéticos. Faz-se necessário o olhar mais complexo
sobre o objeto de estudo para que se chegue a soluções mais simples de serem
implementadas na vida cotidiana. Ademais, o tema é um problema filosófico pois que
relacionado à própria condição de eficácia das normas jurídicas e aos postulados da
dignidade da pessoa humana.
Ao final de cada capítulo, foram expostas as respectivas considerações
finais. Todavia, o universo de temas abordados é deveras extenso, o que o faz merecer
alguns registros, buscando sistematizar melhor o raciocínio desenvolvido e destacar as
ideias mais relevantes.
Ao chegar ao final destas linhas, reforça-se a crença de inexistência de
verdades absolutas. As opções por este ou aquele modelo de organização social, sistema
penal, etc. são decisões humanas, tomadas levando em consideração as ideologias, os
valores e as crenças q
seja o termo mais apropriado para o que seguirá. O tempo deste estudo (02 anos) é
exageradamente curto para que se tenha a convicção inabalável nas respostas que foram
surgindo.
Na verdade serão apresentados os pontos considerados mais relevantes e
que permitem conduzir a continuidade da reflexão e o debate sobre o tema, sem prejuízo
de outros, porventura encontrados na interpretação do leitor, pois, ao chegar ao papel, o
texto adquire vida própria.
Muitas questões não tiveram espaço neste estudo, como, por exemplo, a
duração da mediação; o que acontece com o prazo da prescrição da pretensão punitiva
durante o seu desenvolvimento; a abordagem de temas relacionados à escolha dos
mediadores; o momento processual em que ocorre, dentre tantas. Ainda assim, crê-se
que as bases que vão permitir o desenvolvimento de respostas a estas e a outras
indagações estão bem delineadas.
Desse modo, apresenta-se o rol que se segue.
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1. O homem vive em sociedade e isso é um fato. Dessa convivência, faz parte a
contraposição de interesses divergentes entre os indivíduos, os quais são tratados
sob a nomenclatura

;

2. A Psicanálise afirma que os instintos humanos possuem duas faces: uma de
necessidade de satisfação de seus desejos e outra de sobrevivência. Para Freud, a
necessidade de satisfação dos desejos é muito forte na natureza humana. A
inserção do indivíduo nos limites que a vida comunitária impõe traz inevitável
infelicidade, que o auto

sa linha, somente normas de

alto grau de coercibilidade e um Estado forte são capazes de manter a paz social.
3.

-modernidade. Para esse
autor, o homem pós-moderno admite, com mais tranqüilidade, a troca das suas
liberdades individuais por uma parcela de segurança, pois é por meio de uma
vida

comunitária

e

segura

que

consegue

desenvolver

melhor

suas

potencialidades e ser livre. O homem vive em comunidade sem se sentir
oprimido.
4. No contexto político-filosófico, a divergência ocorre entre Hobbes e Aristóteles.
Para o primeiro, o homem é o lobo do homem, necessitando de normas cogentes
e do Estado onipresente. Para Aristóteles, o homem é um ser gregário e adquire
o gosto pela vida em sociedade ao ser educado nos bons hábitos para fazê-lo. A
escolha por uma ou outra orientação nestas ciências refletirá na forma com que
se buscará soluções para os conflitos intersubjetivos que se apresentarem.
5. O conflito pode ser decomposto analiticamente em vários elementos: partes,
assuntos, interesses, etc. Quando analisado pelo Poder Judiciário, não se
confunde com a lide. Nesse aspecto, há o risco de perda de eficácia da decisão
judicial pela dissociação da lide processual com o problema enfrentado no
mundo real.
6. Por isso, afirma-se que as normas jurídicas devem ser preenchidas de conteúdo
normativo que lhes dê eficácia. A função do direito é regular as relações
humanas. As normas jurídicas se inter-relacionam com as normas morais e delas
adquirem o fundamento de legitimidade. Não há separação rígida entre o Direito
e a Moral. Cabe à hermenêutica extrair das normas a melhor interpretação, que
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conduza à justiça. A identificação do correto conteúdo moral da norma jurídica
conduz à realização da justiça, e esta é a função precípua do Direito.
7. O agir humano na vida em sociedade também deve buscar realizar a justiça.
Encontra-se no agir ético e nos argumentos que Aristóteles expõe sobre a
amizade cívica a melhor forma de estabelecer a convivência humana em
comunidade. Nessa dimensão, o diálogo torna-se mais profícuo e capaz de ser o
instrumento efetivo na resolução dos conflitos intersubjetivos. A razão prática e
o agir comunicativo são aspectos de técnica que objetiva a excelência no
processo dialógico, de forma que os participantes possam expor com mais
qualidade ideias e sentimentos. A solução dos conflitos intersubjetivos de forma
consensuada é também um exercício democrático. Estas ideias serão retomadas
quando se analisar o modelo restaurativo de justiça penal.
8. Voltando ao tópico da legitimidade, o Poder Judiciário vem sendo alvo de
críticas e de questionamentos quanto ao desempenho na sua função fim, qual
seja, a administração dos conflitos. Especificamente no que respeita aos
conflitos intersubjetivos, observa-se um resgate aos métodos autocompositivos
como forma de buscar a efetividade que lhe é cobrada. O Projeto Florença e os
seus estudos sobre as ondas renovatórias processuais ganham destaque.
Importam, neste espaço, as reflexões sobre a terceira onda, que busca o acesso à
justiça por meio de novos instrumentos jurídico-processuais.
9. Importante frisar que a inserção dos mecanismos autocompositivos não é feita
apenas com o condão de mero esvaziamento quantitativo dos processos judiciais
nem tampouco com a pretensão de substituir a Jurisdição. Em verdade, o
movimento busca oportunizar mais escolhas. Esses novos e diferentes
mecanismos são postos à disposição a fim de encontrar o tratamento mais
adequado para a questão conflituosa posta em análise. De acordo com Low Fiss,
existem questões cuja complexidade (policêntricas) desafia outras soluções
diferentes da ofertada pela Jurisdição. Novamente, privilegia-se a solução pelo
diálogo, entendendo-a como fomentadora do exercício da cidadania em
perspectiva democrático-deliberativa.
10. A escolha por este ou aquele mecanismo é disciplinada pelo Sistema
Multiportas: experiência adotada em determinados países, a qual pode servir de
paradigma no desenvolvimento de um modelo adequado à realidade brasileira.
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11. A Conciliação e a Mediação são confundidas com certa frequência embora
sejam mecanismos diferentes. Distingui-las adequadamente contribui para que
se tenha, de fato, a diversidade de instrumentos de modo a encontrar aquele mais
adequado a cada situação. A Conciliação tem características da lógica
adversarial e melhor amolda a situações mais efêmeras. A Mediação é um
mecanismo mais profundo de desconstrução do conflito, mais abrangente,
multidisciplinar e, por essas razões, mais indicada para tratar de relações
continuadas como, por exemplo, as que envolvem vizinhos ou familiares.
12. A Mediação tem como elementos: (a) a existência de partes em conflito, (b) uma
clara contraposição de interesses e (c) um terceiro neutro capacitado para
facilitar o acordo. Não se confunde com o processo terapêutico, possuindo
regras pré-definidas. Na legislação pátria, atualmente é tratada pela Resolução
CNJ 125/10, sem embargo da tramitação de Projetos de Lei sobre o tema, sendo
mais recente o PLS 517/2011. Ela pode ser extrajudicial ou judicial. No caso da
mediação penal, entende-se que, por ser o ius puniendi monopólio do Estado, ela
somente possa ocorrer sob a forma judicial. A Mediação encontra uma
diversidade de barreiras ainda passíveis de serem transpostas, de forma que se
possa disseminar a aplicação do instituto. Dentre os pontos relevantes que levam
à resistência na sua adoção, destacam-se: (i) a desinformação, (ii) a percepção
equivocada e (iii) a ausência de normatização.
13. No processo penal, o monopólio do exercício da ação penal pelo Estado é uma
conquista do iluminismo e fruto de evolução histórica irreversível. A
concentração da acusação nas atribuições do Ministério Público tende a ser cada
vez maior, com a extinção das exceções legais que ainda permitem a ação penal
por iniciativa privada. Todavia, de forma concomitante, vêm ganhando força
movimentos que buscam resgatar o papel da vítima no processo penal; porém
não como parte. O Projeto do Novo CPP possui exemplos que permitem
concluir a adesão a essa doutrina. Esse é um dos elementos que propicia a
reflexão sobre a mediação no processo penal, já que se trata de uma forma que
amplia a participação da vítima no processo, preservando ao MP o papel de
parte.
14. O sistema processual penal pátrio é baseado no princípio da obrigatoriedade,
fato que pode caracterizar uma aparente incompatibilidade com a adoção da
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mediação no processo penal e com reflexões quanto à pertinência ou não na
transmudação para o vetor da oportunidade, notadamente pela declarada adoção
do sistema acusatório conforme a Constituição e pelo Projeto de Novo CPP.
15. A adoção pela obrigatoriedade ou pela oportunidade está muito mais relacionada
à identificação de elementos da história da cultura jurídica da sociedade que os
adota. Ambos possuem riscos e benefícios. No direito comparado, observam-se
experiências na adoção da oportunidade, sendo interessante mencionar o
paradigma do Tribunal Penal Internacional, cujas normas tiveram a adesão pelo
Brasil.
16. No Brasil, há uma forte e arraigada tradição histórica que permite concluir que a
obrigatoriedade é o princípio reitor com que nos sentimos mais seguros e
confiantes na atuação estatal. A nossa estabilidade democrática é recente. Não se
concebe que a Lei 9.099/95 mitigue a obrigatoriedade, porquanto a oferta de
Transação Penal traz intrinsecamente a formulação de uma imputação. A
discricionariedade está apenas na forma de exercer a acusação, uma vez que,
quando da análise dos requisitos subjetivos, o membro do MP opta por
promovê-la pela Transação Penal ou pela Ação Penal.
17. No momento presente, não se observa campo propício que permita uma reflexão
mais profunda sobre a mudança do princípio regente do sistema. Não há
incongruência total entre tal princípio e o sistema acusatório. Porém, o efeito
colateral da obrigatoriedade é a pouca valorização do ofendido no processo, em
sentido contrário à tendência já exposta. A abertura à mediação pode, inclusive,
contribuir para minorar esse efeito.
18. Na relação com a mediação, a incongruência com a obrigatoriedade da ação
penal é apenas aparente, pois a Lei 9.099/95 já abre espaço para a zona de
consenso no processo penal pela via da conciliação. Há caminho a ser
desbravado pela mediação. O processo penal ganha contornos mais efetivos ao
se abrir à participação do ofendido pelos mecanismos autocompositivos. A
participação, porém, deve ter consequências processuais bem definidas, a fim de
produzir efeitos concretos. O mais severo diz respeito a interferir quanto à
propositura ou não da ação penal (ou mesmo no prosseguimento do feito,
quando já instaurada).
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19. É de se indagar, se alcançada a pacificação social pela via do consenso, qual a
utilidade de levar adiante um pedido de condenação a pena privativa de
liberdade, notadamente em delitos de baixa potencialidade ofensiva. Por outro
lado, a obrigatoriedade da ação penal somente ocorre quando preenchidos os
requisitos para a sua propositura. Logo, defende-se que não haverá colidência
com a obrigatoriedade se analisarmos a hipótese sob o viés das condições da
ação. Dentre as condições da ação, a justa causa é a que permite tal avaliação.
Vale dizer, se obtida a pacificação social, não se materializará a justa causa para
o oferecimento da ação penal.
20. A composição civil e a mediação são mecanismos autocompositivos que têm
origem em estudos relacionados ao processo civil. Porém, podem ser
perfeitamente aplicáveis no processo penal. Há uma única estrutura básica e
comum a todos os ramos processuais. Afirma-se a existência de uma teoria
unitária do Processo, superando-se a dicotomia entre civil e penal em
homenagem à busca pela realização da justiça. Edgar Morin destaca a
necessidade de compreensão sistêmica das ciências. Preconiza-se: (i) a visão do
problema como uma unidade complexa ou um todo que não se reduz à soma das
partes e (ii) a busca por soluções sob a ótica transdisciplinar. Consequentemente
seria equivocado tratar de questões complexas, como as que envolvem relações
continuadas, apenas sob o enfoque processual penal, dissociadas dos demais
aspectos que as envolvem, notadamente os emocionais. Os MASC não se
limitam ao processo civil.
21. Três são os modelos de justiça penal passíveis de serem adotados: (a)
dissuasório, (b) ressocializador e (c) consensuado. Este se subdivide em (i)
pacificador ou restaurativo e (ii) da justiça penal negociada. Não são fórmulas
excludentes, admitindo-se a possibilidade de coexistência no mesmo sistema
penal. A mediação desenvolve-se sob o guia modelo restaurativo e, apesar da
anomia legislativa no cenário nacional, ela vem sendo adotada em Projetos pelos
Tribunais de Justiça. No TJRJ, a sua regulamentação ocorre por Resolução do
Órgão Especial, em que é admitida até nos casos de ação penal pública
incondicionada.
22. A Constituição da República abre espaço para o modelo consensuado de solução
de conflito penais. A afirmativa se extrai da análise de vários dispositivos
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constitucionais. Os mandamentos do art. 3º orientam para a formação de
,
XLII, XLIII e XLIV
do art. 5º e o art. 98 indicam a coexistência dos sistemas, atribuindo-se
tratamento mais severo aos crimes graves e a predominância do modelo
consensuado nas infrações de menor potencial ofensivo. Nessa fundamentação
constitucional insere-se a possibilidade da mediação no processo penal
23. O modelo restaurativo tem enfoque na reparação dos danos causados pelo ato de
transgressão e na recomposição do relacionamento social. A responsabilização
do transgressor ocorre de forma diversa da imposição de pena privativa de
liberdade. Pela reparação do dano, opera-se a reintegração do infrator à
comunidade. Em perspectiva filosófica, pelos postulados de ética e de boa-fé
exigíveis dos participantes do processo, ele aproxima-se dos valores
consagrados na amizade cívica de Aristóteles. Ele pode ser adotado em adição às
penas privativas de liberdade ou em substituição. No caso brasileiro, pela
sistemática constitucional, pode atuar em substituição ao modelo retributivo nas
hipóteses de menor potencial ofensivo. A mediação é apenas uma das formas de
materialização desse modelo.
24. A justa causa é uma condição da ação. De forma majoritária, é definida como o
suporte fático probatório mínimo que indica a existência de indícios de autoria e
de prova da materialidade. Todavia, à luz do direito contemporâneo, tal
definição carece de melhor harmonização com o texto constitucional. Essa
adequação é realizada, tomando-se por base três princípios: interpretação
conforme a constituição, efetividade e razoabilidade.
25. Pelo Princípio da Interpretação conforme a Constituição, nas infrações de menor
potencial ofensivo, caso seja atingida a solução consensual do conflito, não há
justa causa para a ação penal. A Carta Magna prioriza a adoção do modelo
consensuado para esse tipo de delito. O princípio da efetividade busca aproximar
o dever-ser da norma do ser da realidade. Se a situação de fato já fora

de ação penal. Cuida-

s

que em nada acrescenta à

distribuição de justiça. De igual modo, não se toma como razoável eventual
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pedido de aplicação de pena privativa de liberdade, quando autor do fato e
vítima já acordaram quanto ao evento, inclusive sobre a reparação.
26. Em todos os casos, não se trata de mitigação do princípio da obrigatoriedade,
mas sim de ausência de justa causa: uma das condições da ação.
27. A mediação no processo penal é alvo de críticas, muitas das quais oriundas das
orientações abolicionista do direito penal e garantista do processo penal.
Conhecê-las e procurar obtemperá-las em processo dialético enriquece as
reflexões sobre o tema, sem, contudo, abalar a conclusão de que é possível a
aplicação no processo penal desse mecanismo de solução de conflitos,
constituindo-se em novo paradigma a ser adotado nas infrações de menor
potencial ofensivo que envolvam relações de trato continuado.
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