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RESUMO
A presente pesquisa destina-se ao estudo da mediação judicial como um meio adequado
de acesso a uma justiça efetiva, que visa alcançar, com a cooperação e o envolvimento
das partes, uma solução para o conflito que garanta condições de pacificação social.
Defende a ideia de levar a realização das sessões da mediação judicial para fora do
ambiente dos órgãos judiciários sob o receio de ela ser "contaminada" pela litigiosidade
entranhada no processo judicial. Sustenta como proposta central que o Poder Judiciário
firme parcerias público-privadas com Núcleos de Mediação Judicial, com vínculos
solenes, fiscalizando seu funcionamento e a qualidade de desempenho dos mediadores,
sob o pagamento de uma remuneração justa e suficientemente incentivadora à prestação
do serviço. Pressupõe que a implementação dessa nova realidade só é possível em um
Estado Democrático de Direito, que, com a Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, fixou valores que passaram a exigir maiores e melhores respostas do
Judiciário brasileiro, o qual, a seu turno, tratou de recorrer a uma Política Judiciária
Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses instituída pelo Conselho
Nacional de Justiça pela Resolução n.o 125/2010. Demonstra que, após essa primeira
política pública, outros marcos regulatórios surgiram no Brasil para tratar da mediação, o
Novo Código de Processo Civil e a Lei de Mediação, todos eles elaborados tendo em
vista uma nova concepção de acesso à justiça sob a égide dos princípios constitucionais
e das normas fundamentais do processo civil.
Palavras-chave: Acesso à Justiça; Resolução n.o 125/2010 do CNJ; Novo CPC; Lei de
Mediação; Mediação Judicial; Núcleo de Mediação Judicial; Parceria Público-Privada.

ABSTRACT
This research aims at studying the judicial mediation as an adequate way to access an
effective justice, whose objective is to achieve, with the cooperation and involvement of
the parts, a solution for the conflict that may assure the conditions to pacify society. It
argues for the idea of driving the sessions of judicial mediation outside the environment
of the organs of justice under the fear it will be "contamined" by the intense litigation
sunk into judicial process. It sustains as the central proposal that the judiciary establishes
public private partnerships with Nuclei of Judicial Mediation, through solemn links,
controlling their running and the quality of performance of mediators, under the payment
of a fair remuneration, sufficiently able to stimulate the performance of service. It
assumes that the implementation of such new reality is only possible in a Democratic
State of Law, which, in face of 1988 Brazilian Constitution, fixed some values that come
to demand greater and better responses from the Brazilian judiciary, which, in turn,
looked for resorting to a national judicial policy of adequate treatment of the conflicts of
interests instituted by the National Council of Justice [CNJ] through the Resolution n.
125/2010. It demonstrates that, after this first public policy, other landmarks ruling
appeared in Brazil in order to deal with mediation, the New Code of Civil Procedure
[CPC] and the Law of Mediation, all of them created in view of a new conception of
access to justice under the protection of constitutional principles and the fundamental
rules of civil procedure.
Keywords: Access to Justice; Resolution n. 125/2010 by CNJ; New CPC; Law of
Mediation; Judicial Mediation; Nucleus of Judicial Mediation; Public Private Partnership.

RÉSUMÉ
Cette recherche est vouée à l'étude de la médiation judiciaire comme un moyen adéquat
d'accès à une justice effective, dont le but est d'atteindre, avec la coopération et
l'engagement des parts, une solution pour le conflit qui puisse assurer des conditions de
promouvoir la paix sociale. On défend l'idée d'emmener la réalisation des sessions de la
médiation judiciaire hors l'ambiance des organes judiciaires craignant que celle-ci ne soit
"contaminée" par la litigiosité enracinée dans le procès judiciaire. On soutient, en tant que
propos central, que le Pouvoir judiciaire établit des partenariats public-privés avec des
Noyaux de Médiation Judiciaire, y compris des liens solennels, faisant le contrôle des
fonctions qu'ils jouent et la qualité de la performance des médiateurs, sous le paiement
d'une rémunération juste, suffisamment capable de stimuler la prestation du service. On
présuppose que l'implémentation de cette nouvelle réalité n'est possible que dans un Etat
Démocratique de Droit, qui, ayant pour base la Constitution de la République Fédérative
du Brésil de 1988, a fixé des valeurs qui sont venues à exiger des réponses plus grandes
et meilleures de la part du judiciaire brésilien, lequel, à son tour, a cherché de fonder une
politique judiciaire nationale de traitement adéquat des conflits d'intérêts instituée par le
Conseil Nationale de Justice moyennant la Résolution n. 125/2010. On démontre que,
après cette première politique public, d'autres cadres réglementaires out surgi ou Brésil
pour traiter de la médiation, le Nouveau Code de Procédure Civile et la Loi de Médiation,
tous élaborés en vue d'une nouvelle conception d'accès à la justice sous la protection des
principes constitutionnels et des normes fondamentales de la procédure civile.
Mots-clé: Accès à la Justice; Résolution n. 125/2010 du CNJ; Nouveau CPC; Loi de
Médiation; Médiation Judiciaire; Noyau de Médiation Judiciaire; Partenariat PublicPrivé.
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INTRODUÇÃO
A preocupação com a efetividade do princípio constitucional de acesso à justiça1
(art. 5o, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil), compreendido
não mais como um acesso formal perante os órgãos judiciários, visão esta tida no antigo
Estado Liberal de Direito, mas sim como o acesso à ordem jurídica justa e a soluções
efetivas, conforme compreensão pós-moderna2, levou o Conselho Nacional de Justiça CNJ, dentre outras razões, a instituir a Política Judiciária Nacional de tratamento
adequado dos conflitos de interesses por meio da Resolução n.o 125/2010.
Considerando ainda a eficiência operacional e a responsabilidade social do
sistema de Justiça, enquanto objetivos estratégicos do Poder Judiciário, é que se
regulamentou a matéria referente aos mecanismos consensuais de solução de conflitos,
como a mediação e a conciliação por meio de referida política pública.
O Conselho Nacional de Justiça ainda justificou a elaboração dessa Resolução no
fato de que a conciliação e a mediação, por serem instrumentos efetivos de pacificação
social, solução e prevenção de litígios, já sido, inclusive, disciplinados em alguns
programas pelo país, tem reduzido a excessiva judicialização3 dos conflitos de interesses,
a quantidade de recursos e de execução de sentenças, contribuindo com isso para
amenizar alguns dos problemas enfrentados pela crise do Judiciário brasileiro.
A institucionalização da conciliação e da mediação por essa política judiciária
segue um movimento universal que há algum tempo vem buscando a efetividade do
acesso à justiça pela "adoção da mediação judicial, ampliação das oportunidades da
conciliação e estímulo à opção pela arbitragem no curso dos processos judiciais [...]"4,
como também realizando um trabalho preventivo de "difusão da mediação, da arbitragem
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

"Art. 5o, [...] inciso “XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito; [...]” (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.
htm>. Acesso em: 20fev.2017). Por meio desse dispositivo constitucional consagra-se, de forma clara e
inequívoca, a tutela judicial efetiva.
2
"Esta resignificação no fornecimento da prestação dos serviços destinados à promoção de uma ordem
justa está inserida em um conceito de administração pós-moderna, com capacidade de adaptar-se às
mudanças que ocorrem no contexto tempo-cultural (ambiente) e, de reagir às lições trazidas pelas
experiências negativas, projetando, passo-a-passo, as alterações na sua estrutura e no seu comportamento
organizacional." (BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. São Paulo: Saraiva, 2012.p. 37).
3
A "explosão de litigiosidade", terminologia criada por Boaventura de Sousa Santos, surge no Estado
Social de Direito em que se passou a buscar a prestação jurisdicional como um serviço público essencial,
o que será melhor analisado no Capítulo 1 dessa pesquisa.
4
VASCONCELOS, Carlos Eduardo. Mediação de conflitos e práticas restaurativas. 3. ed. São Paulo:
Método, 2014. p. 78.
1
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e de outras abordagens extrajudiciais, como procedimentos da sociedade civil enquanto
protagonista da solução de controvérsias [...]"5.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prevê o direito de todos
acessarem a justiça, não definindo como sendo esse acesso exclusivamente através de um
processo judicial, permitindo-se que outros mecanismos sejam utilizados para a resolução
de conflitos que não a tradicional heterocomposição sob a intervenção do magistrado; por
sua vez, permanece totalmente viável a implementação da conciliação e da mediação
como novas portas6 de acesso à justiça.
Durante alguns anos, o CNJ veio lutando praticamente sozinho pela
implementação e consolidação de sua política, incentivando os tribunais a criarem os
Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e os Centros
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, e a capacitarem conciliadores e
mediadores, permitindo que fossem auxiliados na organização das atividades de
mediação e conciliação por entidades privadas de modo a recorrer a parcerias7.
O Novo Código de Processo Civil foi o primeiro marco legal que veio a corroborar
com essa política judiciária ao instituir uma alteração ideológica impressa logo no Livro
I da Parte Geral da Lei 13.105/2015, que tratou de apresentar uma releitura
neoconstitucional das normas fundamentais do processo civil, estimulando, nos
parágrafos do art. 3o, a promoção dos meios de solução consensual de conflitos.
Em seguida, continuam os dispositivos legais fixando mais normas fundamentais
do processo civil, todas elas com o condão de ensinar como ele deve funcionar com as
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

5

VASCONCELOS, Carlos Eduardo. Mediação de conflitos e práticas restaurativas. 3. ed. São Paulo:
Método, 2014. p. 78.
6
Após uma palestra de Frank Sander sobre a insatisfação popular com a administração da justiça intitulado
"Varieties of dispute processing" (Variedades de processamento de conflitos) na Pound Conference, no
verão de 1976, uma das revistas da ABA (American Bar Association - Ordem dos Advogados dos Estados
Unidos) publicou um artigo sobre essa conversa. Na capa da revista, uma grande quantidade de portas
representando o que chamaram de "Tribunal Multiportas" referindo-se à expressão "centro abrangente de
justiça" conferida por Sander. "Assim, devo à ABA esse nome de fácil assimilação: Tribunal Multiportas.".
(CRESPO, Mariana Hernandez. Diálogo entre os professores Frank Sander e Mariana Hernandez Crespo:
explorando a evolução do Tribunal Multiportas. In: ALMEIDA, Rafael Alves de; ALMEIDA, Tania;
CRESPO, Mariana Hernandez (Org.) Tribunal Multiportas: investindo no capital social para maximizar o
sistema de solução de conflitos no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012. p. 32).
7
"Art. 3o O CNJ auxiliará os tribunais na organização dos serviços mencionados no art. 1o, podendo ser
firmadas parcerias com entidades públicas e privadas, em especial quanto à capacitação de mediadores
e conciliadores, seu credenciamento, nos termos do art. 167, § 3°, do Novo Código de Processo Civil,
e à realização de mediações e conciliações, na forma do art. 334, dessa lei. (Redação dada pela Emenda
n.o 2, de 08 de março de 2016)". A parte destacada foi incluída pela Emenda n.o 2. (Disponível em: <
http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao_125_29112010_11032016162839.pdf
>. Acesso em: 21mar.2017).
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partes cooperando entre si, participando8 da discussão9 da solução dos conflitos, sob a
garantia de uma isonomia material e de um contraditório participativo.
O processo passa a instaurar uma relação circular entre as partes e o juiz, os quais
devem debater os pontos em situação de igualdade, sem que haja uma posição de
superioridade e equidistante do magistrado em relação aos demais envolvidos.
A cultura do respeito às normas fundamentais, muitas delas coincidentes com
princípios constitucionais, é condição precípua para o raciocínio e utilização de todas as
regras do Novo Código de Processo Civil, que, ainda, apresenta, em artigos mais à frente
(art. 165 até 175), disposições específicas sobre a mediação judicial, que havia sido
tratada, inicialmente, pela política judiciária do CNJ de forma mais genérica.
A Câmara Privada de Conciliação e Mediação, responsável pela realização de
audiências de conciliação e de sessões de mediação tanto pré-processuais como
processuais, é uma nova figura trazida pelo CPC atual, tendo sido levada para o texto da
Resolução n.o 125/2010 por meio da Emenda n.o 2/2016, tornando ambos os regulamentos
compatíveis com a matéria.
A relevância conferida à autocomposição10 estende-se por todo o texto processual,
havendo a fixação de vários artigos atinentes ao assunto, estabelecendo, de uma vez por
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

8

"Acredito estejamos caminhando para o processo como instrumento político de participação. A
democratização do Estado alçou o processo à condição de garantia constitucional; a democratização da
sociedade fá-lo-á instrumento de atuação política. Não se cuida de retirar do processo sua feição de garantia
constitucional, e sim fazê-lo ultrapassar os limites da tutela dos direitos individuais, como hoje
conceituados. Cumpre proteger-se o indivíduo e as coletividades não só do agir contra legem do Estado e
dos particulares, mas de atribuir a ambos o poder de provocar o agir do Estado e dos particulares no sentido
de se efetivarem os objetivos politicamente definidos pela comunidade. Despe-se o processo de sua
condição de meio para realização de direitos já formulados e transforma-se ele em instrumento de
formulação e realização dos direitos. Misto de atividade criadora e aplicadora do direito, ao mesmo tempo."
(CALMON DE PASSOS, J. J. Democracia, participaçaão e processo. In: GRINOVER, Ada Pelegrini;
DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (Orgs.). Participação e processo. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1988. p. 95).
9
"O trabalho da mediação tem como ponto de partida o reconhecimento do “valor social” de todos aqueles
envolvidos em determinado conflito. Importante ter claro que, devido ao fato de vivermos em uma
verdadeira “sociedade de indivíduos” (no sentido antropológico do termo), o exercício do diálogo, da
compreensão de uma lógica do existir diversa da nossa não é uma tarefa a que estejamos habituados.
Portanto, exige de todo aquele que se dedique ao trabalho de mediação uma atitude de introspecção e
sensibilidade, capaz de perceber a melhor forma de expressar o seu reconhecimento por todos aqueles
envolvidos no conflito. Essa atitude inicial do mediador favorece a criação de um ambiente dialógico. Único
espaço possível para que se possa estabelecer um processo de reconhecimento mútuo das pessoas que
participam do conflito." (ALMEIDA, G. A. Mediação e o reconhecimento da pessoa. Revista do Advogado.
n. 123 - ago. de 2014. São Paulo: Associação dos Advogados de São Paulo - AASP, 2014. p. 22. Disponível
em: < https://www.aasp.org.br/educacional/publicacoes/revista-do-advogado/>. Acesso em: 10mar.2017).
10
Sobre a autocomposição, destaca-se seu caráter residual no direito moderno, consistindo em “[...] solução
parcial (por ato dos sujeitos em conflito) na qual as partes chegam a um acordo quanto à existência ou
inexistência de um direito, seja pela renúncia, pela transação (concessões recíprocas) ou mediante o
reconhecimento da pretensão alheia, pondo fim ao conflito de interesses existente.” (PINHO, Humberto
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todas, um caminho sem retorno no que tange às formas de acesso à justiça e à resolução
de conflitos.
A Lei de Mediação n.o 13.140, de 26 de junho de 2015, apesar de ter sido
promulgada depois do Novo Código de Processo Civil (16 de março de 2015), entrou em
vigor logo em dezembro do mesmo ano, tratando tanto da mediação extrajudicial como
da judicial e, ainda, da autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública.
Ultrapassa-se um momento em que se clamava por regulamentação11 para uma
fase em que há um vasto rol de normas fixadas em Resolução e dispositivos legais, sendo
a grande maioria delas compatíveis umas com as outras, passando a existir, hoje, segundo
Ada Pellegrini Grinover 12 , um "minissistema brasileiro de métodos consensuais de
solução judicial de conflitos", formado pela Resolução n.o 125, pelo CPC de 2015 e pela
Lei de Mediação, naquilo em que não conflitarem.
A implementação das matérias fixadas nesses marcos regulatórios atinentes aos
Meios Adequados de Solução de Conflitos (MASCs13) é fundamental para a efetividade
do acesso à justiça, para a evolução da sociedade e a disseminação da cultura de
pacificação social.
É possível que, com a inserção dessa nova mentalidade junto à sociedade
brasileira, ocorra uma redução da sobrecarga de processos litigiosos nos órgãos
judiciários, transferindo parte dessas demandas para serem discutidas nas vias
conciliatórias, atingindo-se com isso uma racionalização da justiça que passará a tratar
apenas dos casos que só podem, realmente, ser decididos pelo juiz14.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Dalla Bernardina de. Teoria geral do processo civil contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010, p. 27).
11
"Enfim, o desafio, em breve, não será tão somente inserir a mediação no ordenamento brasileiro, mas
justificar constitucionalmente esse meio alternativo e velar para que os cidadãos que fazem a opção por
utilizar essa via, sejam contemplados com um "processo justo", na ótica da moderna doutrina processual
italiana, fruto da evolução estabelecida a partir das premissas básicas do due process of law." (PINHO,
Humberto Dalla Bernardina de. A mediação no direito brasileiro: evolução, atualidades e possibilidades no
projeto do novo Código de Processo Civil. Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 89, jun. 2011. Disponível
em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id= 9685>. Acesso
em: 26fev.2017).
12
GRINOVER, Ada Pellegrini. O minissistema brasileiro de Justiça consensual: compatibilidades e
incompatibilidades.
Disponível
em:
<http://dirittoetutela.uniroma2.it/files/2013/03/Origens-eevolução.pdf>. Acesso em: 8mar.2017.
13
Essa expressão foi trazida da doutrina anglo-saxônica, que a denomina de ADR's - Alternative Dispute
Resolutions (Métodos não Adversariais de Solução de Conflitos).
14
"[...] a mediação não responde a todos os problemas nem a todos os litigantes. Em primeiro lugar, ela
responde a um problema de sociabilidade, de reconhecimento de uma relação social que reproduz, onde a
sociabilidade, no processo clássico (coluna 2), constata uma apropriação social sem observar as
implicações; a socialização da coluna 3 tem por missão “educativa” fazer acontecer ou restaurar uma
relação. Apesar de solucionar as controvérsias, ela não interfere num conflito, num litígio, que exige para
ser tratado, e em razão de sua periculosidade, de uma neutralidade potencial declarada. Se ela é
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A realização dessa política judiciária, nos termos de todos os marcos regulatórios,

implicará não apenas o respeito e garantia ao direito fundamental de acesso à justiça,
como também a atenção ao princípio da dignidade humana15 pelo recebimento de uma
solução justa, célere e eficaz dos conflitos.
A relevância do tema inspirou a investigação do trabalho que passou a verificar o
andamento da implementação, nos tribunais do país, da Política Judiciária Nacional de
tratamento adequado dos conflitos de interesses em consonância com os dispositivos do
Novo CPC e da Lei de Mediação.
Além de pesquisa bibliográfica16, muitos artigos publicados em sites e revistas
jurídicas reconhecidos pela doutrina brasileira foram utilizados como fontes teóricas,
juntamente com informações levantadas pelo Relatório "Justiça em Números" elaborado
pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ e pelo "ICJBrasil" feito pela Fundação Getúlio
Vargas - FGV, que forneceram alguns dados ilustrados em números, percentuais e
gráficos que subsidiaram os argumentos apresentados no decorrer do trabalho.
O estudo sobre o assunto levou à constatação de que o Poder Judiciário, "que
assumiu o papel de protagonista no apoio à mediação como medida de solução de
conflitos e de administração da Justiça"17, não foi nem será capaz de sozinho efetivar a
política pública em discussão na sua integralidade, tendo em vista uma série de fatores
que serão abordados ao longo dos Capítulos.
Ante essa preocupação e diante da urgência de serem tomadas as devidas
providências para que o Judiciário possa de fato contar com o auxílio desses equivalentes
jurisdicionais, tendo a chance de repartir as inúmeras demandas com os outros meios
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particularmente adaptada à gestão das relações sociais deterioradas ou em vias de desestabilização, ela é
menos indicada para intervir nos problemas patrimoniais ou no caso de violência declarada." (LE ROY,
Etienne. O lugar da juridicidade na mediação. Meritum, Revista de Direito da Universidade FUMEC, Belo
Horizonte, v. 7, n. 02, jul/dez 2012. p. 301. Disponível em: <http://www.fumec.br/revistas/
meritum/article/view/1604>. Acesso em: 9mar.2017).
15
“A propósito, em comentários ao art. 1o da Constituição alemã, afirma Günther Dürig que a submissão
do homem a um processo judicial indefinido e sua degradação como objeto do processo estatal atenta contra
o princípio da proteção judicial efetiva (rechtliches Gehör) e fere o princípio da dignidade humana [“Eine
Auslieferung des Menschen an ein staatliches Verfahren und eine Degradierung zum Objekt dieses
Verfahrens wäre die Verweigerung des rechtlichen Gehörs]." (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO,
Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 436).
16
Trujillo garante que a importância da pesquisa bibliográfica reside em seus objetivos, pois permite ao
cientista o esforço paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulação de suas informações. Dessa forma,
a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre um certo assunto, mas
propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras.
(TRUJILLO, Afonso Ferrari. Metodologia da ciência. 3. ed. Rio de Janeiro: Kennedy, 1974. p. 230).
17
GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação & Judiciário no Brasil e nos EUA: condições, desafios e limites
para a institucionalização da mediação no judiciário. Brasília: Gazeta Mercantil, 2013. p.2 (Coleção MASC,
Coordenadores: Ada Pellegrini Grinover e Kazuo Watanabe. v.1).
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adequados de solução de conflitos, como a conciliação e a mediação, é que se recorreu à
iniciativa privada como parceira na implementação dessa política pública18.
O corte epistemológico que será feito na pesquisa direcionará a atenção ao
instituto da mediação judicial. Não se optou em tratar da conciliação por ser um método
criado e instituído pelo Judiciário há algum tempo, já existindo considerável discussão
sobre a matéria. A mediação extrajudicial tampouco interessa à pesquisa por ser uma
prática que, mesmo sem regulamentação no Brasil, já era discutida e praticada há alguns
anos.
A institucionalização19 da mediação a ser realizada incidentalmente dentro de um
processo judicial, suspendendo-o para a realização das sessões por mediador profissional
devidamente capacitado e registrado no cadastro do tribunal, é algo totalmente novo no
direito brasileiro; essa é a fonte de instigação do estudo.
A mediação judicial, segundo as regulamentações que lhe são pertinentes, poderá
ser realizada no próprio juízo, vara ou juizado por um mediador treinado em curso oficial;
no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania; ou na Câmara Privada de
Mediação.
O receio de que a mediação, enquanto método consensual, pautado nos princípios
da informalidade, da oralidade, da autonomia da vontade, dentre outros, seja
"contaminada"20 pelo sistema rígido, adversarial e formal do processo judicial é grande;
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18

"Embora a subsidiariedade não seja um princípio estritamente diretivo da ordem econômica, ela a tem
como um de seus objetos precípuos, orientando, nesse âmbito, a atuação estatal e informando a relação
entre o Estado e o particular, de modo a harmonizar a coexistência do Poder Público e da liberdade de que
goza a iniciativa privada." (TORRES, Ricardo Lobo. Direitos humanos e tributação. Rio de Janeiro:
Renovar, 1995. p. 152).
19
"Por institucionalização da mediação entende-se nesse livro a sua implementação, regulação e suporte
conferidos pelo Judiciário, quer antes do processo judicial, quer incidentalmente a ele (mediação préprocesual e processual). Isso implica em sua instituição formal por alguma norma (portaria, provimento,
resolução, decreto ou lei), com regras acerca de seu procedimento e funcionamento, existência de
orçamento específico, capacitação de recursos humanos e provimento de cargos para os programas,
buscando que a sua continuidade não dependa apenas da iniciativa individual de alguns atores, como do
juiz no gerenciamento do processo ou do Presidente do Tribunal no exercício de sua gestão e mandato."
(GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação & Judiciário no Brasil e nos EUA: condições, desafios e limites
para a institucionalização da mediação no judiciário. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. p.86-87 (Coleção
MASC, Coordenadores: Ada Pellegrini Grinover e Kazuo Watanabe. v.1)).
20
"Ainda há muita desconfiança em torno da incorporação da mediação do Poder Judiciário. Os céticos
alertam que a institucionalização do consenso, menos do que educar para a autonomia cidadã, atuará como
barreira de contenção e engessamento dos instrumentos populares de empoderamento social.". (SIVIERO,
Karime Silva. Aspectos polêmicos da mediação judicial brasileira: uma análise à luz do novo código de
processo civil e da lei da mediação. Cadernos do Programa de Pós-graduação, Porto Alegre,
PPGDir/RFRGS, v. 10, n. 3, 2015. p. 19. Disponível em: <http://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:K94OfFCEnskJ:seer.ufrgs.br/index.php/ppgdir/article/download/58385/36263+&cd=3&
hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 10mar.2017).
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por isso serão apresentadas algumas críticas à mediação judicial realizada dentro dos
órgãos judiciários.
A opção pela Câmara Privada como local adequado para serem feitas as sessões
de mediação é a ideal sob o ponto de vista de retirar-se a discussão do conflito de um
ambiente há muito viciado em longas e demoradas brigas sob o espírito de uma eterna
disputa por quem ganhará mais, levando a melhor sobre qualquer tipo de preocupação em
restaurar a relação daquelas partes envolvidas.
O direcionamento de uma mediação judicial à Câmara Privada ocorrerá desde que
ela esteja devidamente inscrita em um cadastro nacional e em um cadastro do tribunal,
cabendo frisar que os documentos necessários para essa inscrição devem ser listados por
provimentos internos dos órgãos judiciários.
Ao pesquisar a matéria, serão abordadas várias questões que venham a demonstrar
a precariedade do vínculo jurídico existente entre a Câmara Privada e o Poder Judiciário,
havendo o risco da mediação judicial não ser realizada da forma correta nos moldes da
técnica que lhe é pertinente e que requer estudo permanente, bem como treinamento, em
razão da falta de controle e fiscalização pelo órgão judiciário.
A procura por um outro vínculo jurídico encontrou na esfera do direito
administrativo o instituto da parceria público-privada firmada por meio de um contrato
de concessão especial.
A questão central enfrentada nessa pesquisa refere-se à seguinte pergunta: quais
as condições necessárias para fazer uma parceria público-privada com o Poder Judiciário
para a implantação dos Núcleos de Mediação Judicial?
A utilização da expressão Núcleos de Mediação Judicial vem a substituir o termo
Câmara Privada para não haver confusão com o instituto das Câmaras de Arbitragem, que
já funcionam há mais tempo e acolhem método de heterocomposição.
A discussão científica proposta está pautada sobre algumas incertezas que
precisam ser desveladas à medida que o objeto de estudo for sendo construído ao longo
da pesquisa, mediante a adoção de uma postura construtivista.
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A primeira incerteza está na possibilidade de não se convencer21 de que é oportuno

realizar essa espécie de descentralização22 total da mediação judicial de dentro dos órgãos
judiciários para as instituições privadas.
A fragilidade no vínculo existente entre as Câmaras Privadas e o Poder Judiciário
também precisará ser comprovada para que se justifique a indicação, nesta pesquisa, de
um outro vínculo solene de concessão especial de parceria público-privada.
Outra incerteza que precisará ser enfrentada neste trabalho refere-se à autorização
do Conselho Nacional de Justiça para permitir que os tribunais firmem parcerias públicoprivadas com instituições particulares.
Dependendo da confirmação ou não dessas incertezas, a pesquisa poderá tomar
vários rumos, apresentando encaminhamentos e conclusões diversos, que poderão ou não
confirmar a tese de que deve ser firmada uma parceria público-privada entre o Poder
Judiciário e os Núcleos de Mediação Judicial como um vínculo jurídico inédito nesse
âmbito do Poder Público.
O caminho a ser percorrido para a confirmação da tese proposta se inicia no
Capítulo 1, que tratará das transformações do Estado ao longo da história e seus reflexos
no Judiciário, analisando desde o Estado Liberal de Direito, passando pelo Estado Social
de Direito e chegando-se ao Estado Democrático de Direito para, enfim, tratar-se da
efetividade dos direitos constitucionais e sua relação com o acesso à justiça, enquanto
princípio que recebeu um novo significado no Novo Código de Processo Civil ao ampliar
seu conceito para aceitar os métodos consensuais de solução de conflitos.
Em sequência a essa nova concepção de acesso à justiça23, passa-se ao Capítulo
2, que, seguindo os ditames constitucionais apresentados no primeiro capítulo, irá realizar
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21

"Nunca é demais lembrar que ao Poder Público cabe tão somente o monopólio da Jurisdição, o que, por
óbvio, é muito diferente da administração dos conflitos em sentido amplo." (ASSED, Alexandre Servino;
DAVIDOVICH, Larissa. A Nova Lei de Mediação: comentários e reflexões. In: ALMEIDA, Tania;
PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva (Coord.). Mediação de conflitos para iniciantes, praticantes e
docentes. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 333).
22
"Para isso, deve-se aceitar a ideia de que possa existir um campo próprio, bem ou mal identificado ou
grosseiramente delimitado, entre o direito e o social não jurídico, no qual se pratica a mediação. É
necessário ao menos um pouco de imaginação, mas, sobretudo vontade e coragem para sair dos caminhos
marcados, os quais reproduzem os mesmos esquemas há dezenas de anos, enquanto a sociedade e as normas
já estão mudando." (LE ROY, Etienne. O lugar da juridicidade na mediação. Meritum, Revista de Direito
da Universidade FUMEC. Belo Horizonte, v. 7, n. 02, jul/dez 2012. p. 289-290. Disponível em:
<http://www.fumec.br/revistas/meritum/article/view/1604>. Acesso em: 9mar.2017).
23
São fundamentos jurídico-constitucionais para a adoção de métodos consensuais na resolução de
conflitos: "a) o princípio do acesso à justiça (art. 5º., XXXV, da Const. Federal), que exige a
disponibilização de métodos adequados (sob os aspectos temporal, econômico e de resultados) de resolução
de conflitos, não se subsumindo a uma simples garantia de acesso formal ao sistema judicial – princípio do
qual decorre o também positivado princípio da razoabilidade na duração do processo administrativo e
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uma releitura neoconstitucional das normas fundamentais do processo civil brasileiro
trazidas pelo Novo Código de Processo Civil.
Os dois primeiros capítulos se farão relevantes para a demonstração de um
ambiente propício ao recebimento e aceitação dos novos meios de solução de conflitos
no âmbito judicial. Sem as mudanças trazidas ao longo da História pela evolução social,
seria impossível a confecção deste trabalho.
Os marcos regulatórios da mediação no Brasil serão focalizados no Capítulo 3;
são esses a Resolução n.o 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, o Novo Código de
Processo Civil e a Lei de Mediação. Todos eles irão ser abordados no que diz respeito
aos seus dispositivos legais que tenham relação com a mediação judicial, que é o objeto
deste estudo24.
No último capítulo, poderão ser conferidas as respostas às incertezas da pesquisa,
após a construção de todo um arcabouço argumentativo e científico atinente à matéria do
trabalho, tratando-se, propriamente, da parceria público-privada com o Poder Judiciário
para a contratação de Núcleos de Mediação Judicial.
O capítulo 4 apresentará críticas e abordagens da mediação realizada dentro dos
órgãos judiciários, ocupando-se de diferentes questões - a do envolvimento dos
operadores de direito na mediação judicial; a experiência da conciliação no Judiciário; a
implantação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania; e a possível
"contaminação" litigiosa do instituto da mediação judicial.
O ideal é que a mediação judicial não seja realizada dentro do Poder Judiciário,
nem tampouco pelo próprio juiz, que poderá ver essa via conciliatória como uma
atividade secundária, priorizando o julgamento do alto número de ações que assolam sua
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
judicial (art. 5º, LXXIV); b) o princípio da eficiência (art. 37, caput), que demanda sejam os conflitos
resolvidos da forma que apresente a melhor relação entre custo e benefício, ou seja, menores custos, menos
tempo, menos desgaste para a relação entre as partes e melhores resultados para ambas; c) o princípio
democrático, fundamento de nossa ordem constitucional (art. 1º.), que decorre de o Estado não ser um fim
em si mesmo e reclama portanto que, quando o Poder Público se veja envolvido em conflitos com
particulares, ele se disponha, em primeiro lugar, a dialogar com estes para encontrar uma solução adequada
para o problema." (SOUZA, Luciane Moessa de. Mediação de conflito e Administração Pública. In:
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; CABRAL, Tricia; HALE, Durval (Org.). O marco legal da
mediação. São Paulo: Atlas, 2015).
24
"Além de buscar a institucionalização do mecanismo no País, o documento auxiliará a modificar o
paradigma da judicialização dos conflitos vividos pela sociedade brasileira atualmente. Com a utilização
dos métodos consensuais de resolução de litígios, especialmente a mediação, as partes podem construir
uma decisão que seja adequada para ambas. Atualmente, ela é considerada uma forma ecológica de
resolução de conflitos sociais e jurídicos, já que a satisfação dos interesses substitui a aplicação coercitiva
e terceirizada de uma sanção legal." (BOLZAN DE MORAIS, José Luis; SPENGLER, Fabiana Marion.
Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição! 2. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2008. p. 149).
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mesa e que precisam, de acordo com as metas do CNJ, ser julgadas dentro de determinado
tempo.
A realização da mediação judicial junto à Câmara Privada será analisada nesse
capítulo final, onde também, em item específico, enfrentar-se-á a decisão do Conselho
Nacional de Justiça que não autorizou a realização de parceria público-privada pelo Poder
Judiciário.
A análise dessa decisão do CNJ contemplará questões relacionadas à possível
violação do princípio da separação dos poderes, à composição do Comitê Gestor de
Parceria, visitando os dispositivos da Lei n.o 11.079/2004 das PPPs, destacando recentes
alterações que ela sofreu e ainda modificações legislativas que estão para ser aprovadas.
A conclusão virá logo depois do Capítulo 4, fechando o raciocínio adotado ao
longo da pesquisa e encerrando, pelo menos por ora, a discussão a respeito do tema,
seguindo-se as referências utilizadas no trabalho.
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1 AS TRANSFORMAÇÕES DO ESTADO E SEUS REFLEXOS NO JUDICIÁRIO.
Pensa-se no Estado como um agregado de indivíduos, um povo, que vive dentro
de uma superfície delimitada da Terra e que está sujeito a um poder: "um Estado, um
território, um povo, um poder."25.
A soberania é a característica definidora desse poder, o qual é possível ser
distinguido em três poderes componentes do Estado, ou ainda em três funções do Estado,
a saber, o poder legislativo, o executivo e o judiciário.
Como Hans Kelsen26 explica, o conceito de "separação de poderes" designa um
princípio de organização política, não sendo possível definir fronteiras, separando essas
funções entre si na esfera dos fatos.
É inegável que o modo de ser do Estado tem total interferência em seus poderes
ou funções; por essa razão, serão analisadas, neste primeiro capítulo, as transformações
pelas quais passou o Estado a partir do final do século XVIII até o início do século XXI,
bem como suas repercussões no Judiciário em específico.
A figura do juiz será enfatizada para que se facilite a compreensão das ideias
fundamentais que servirão de premissas jurídico-filosóficas para que se justifique o
porquê do presente trabalho defender a necessidade de se buscarem outros métodos de
solução de conflitos, como a mediação e a conciliação.
Para isso, será feita a análise de três modelos fictícios de juiz e de jurisdição, os
quais estão correlacionados aos tipos de Estados que serão apresentados. Tal abordagem
será pautada nos estudos do belga François Ost 27 , que, em artigo intitulado “Júpter,
Hércules, Hermes: tres modelos de Juez”, identificou e caracterizou os modelos de juiz.
Ao se tratar das transformações do Estado ao longo da História, buscar-se-á
sempre dar o enfoque nessas mudanças junto ao Poder Judiciário, à figura do juiz e da
jurisdição com a finalidade de identificar as vantagens de um juiz do Estado Democrático
de Direito, sob a perspectiva de um processo participativo e cooperativo e sob a moldura
da teoria do discurso e de uma racionalidade comunicativa.
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25

%KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. Tradução: Luis Carlos Borges. São Paulo: Martins
Fortes, 2000. p. 364.
26
Ibid., p. 385.%
27
OST, François. Júpter, Hércules, Hermes: tres modelos de Juez. DOXA, n. 14, 1993. p. 169-194.
Disponível
em:
<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01360629872570728587891/
index.htm>. Acesso em: 14nov.2016.
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Será traçado todo o percurso histórico para que seja apresentado, mais à frente, o

fundamento da mediação ser uma instância indispensável ao cumprimento dos elevados
escopos jurídico-sociais e sobressair como um instituto complementar à jurisdição
tradicional.
Lênio Streck e José Luis Bolzan de Morais 28 denominam o Estado Antigo
(Oriental ou Teocrático), o Estado Grego, o Estado Romano e o Estado Medieval de
formas estatais pré-modernas, em que não havia clara distinção entre as relações privadas
e as públicas, ou seja, a dicotomia entre Estado e sociedade civil, tampouco as
características fundamentais do Estado moderno: território e povo (elementos materiais)
e governo, poder autoridade e soberania (elementos formais). Da mesma forma, o tipo de
dominação diferencia-se entre ambos tipos estatais, sendo que, na moderna, passa a ser
legal-racional, ao passo que, na anterior, era baseada no carisma do soberano.
O Estado Moderno surgiu no século XVI, pós queda do Feudalismo, em que houve
a unificação das nações em torno de um monarca absoluto. Esse Estado Absolutista29 teve
fim com a Revolução Francesa de 1789, havendo a evolução para um Estado Liberal
burguês que perdurou nos séculos XVIII e XIX. Posteriormente, houve o surgimento do
Estado Social, depois do Estado Democrático de Direito e, ainda, fala-se do Estado
Neoliberal. São essas transformações que serão tratadas neste capítulo, sempre
ressaltando seus efeitos no Poder Judiciário, na atividade jurisdicional e na figura do juiz.
Registre-se que é extremamente relevante ser feita a análise do Judiciário, da
prestação jurisdicional e do papel do juiz sob os auspícios modificativos do Estado, pois
é preciso compreender a relação interna que existe entre eles, demonstrando os
mecanismos de atuação das partes envolvidas na relação processual, bem como os
próprios meios de pacificação social30.
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STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan. Ciência política e Teoria geral do Estado. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p. 26.
29
"[...] O Estado absoluto - que, aliás, se pretende legítimo, e não tirânico - viria a ser um dos passos
necessários para a prescrição de direitos fundamentais, universais ou gerais, em vez de situações especiais,
privilégios ou imunidades. [...] Os seus exageros e arbítrios, a insuficiência das garantias individuais e a
negação de direitos políticos dos súditos tornar-se-iam cada vez menos admissíveis no 'século das luzes'. E
também a burguesia ascendente reclamaria zonas de liberdade econômica, carecidas de justificação sem
uma nova referência global a direitos e liberdades individuais." (MIRANDA, Jorge. Manual de direito
constitucional. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2000. p. 19-20).
30
Em sociedades primitivas a pacificação dos conflitos era feita pela força privada; em Estados despóticos
a pacificação dos conflitos confundia-se com o próprio Rei; em Estados liberais a mesma era ditada pela
lei do mercado; em Estados sociais a pacificação dos conflitos correspondia ao paternalismo prestacionista;
e em Estados democráticos a pacificação dos conflitos deve ser legitimada por um discurso processual
intersubjetivo além de reclamar, portanto, métodos outros que a estrita e fria atuação estatal por meio da
atividade jurisdicional.
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1.1 O papel do Judiciário no Estado Liberal de Direito
Apesar de ser apenas no Estado Liberal que o ideal de liberdade ganhou força, em
Atenas, na Grécia antiga, no período de seu apogeu, a liberdade, no sentido de liberdade
individual, já era conhecida.
A Lei das Doze Tábuas também constituiu os fundamentos da liberdade na
República Romana.
Essa liberdade que a igualdade perante a lei havia criado foi progressivamente
destruída, enquanto o Estado aumentava o controle sobre a atividade econômica. À época
de Constantino e, posteriormente, Justiniano, o conceito de que a legislação deveria servir
para proteger a liberdade individual se dissipou.
Foi o Código de Justiniano, com sua ideia de um príncipe que se colocava acima
da lei, que foi tomado de modelo pelos países da Europa continental.
Por longos anos, o Estado Absolutista predominou, em que um único sujeito, seja
o rei, seja a assembleia, dominava os poderes legislativo e executivo, no exercício de um
poder absoluto, em que cabia ao monarca dispor de assuntos da soberania, como legislar,
declarar guerra e firmar a paz, decidir, em última instância, as controvérsias entre os
indivíduos, nomear magistrados e tributar.
Ao final do século XVIII, com a Revolução Francesa de 1789, que clamava pela
Liberdade, Igualdade e Fraternidade, pôs-se fim ao Estado Monárquico Autoritário que
perdurou duzentos anos na maioria dos países do continente europeu, tendo destruído as
tradições de liberdade, surgindo o 1o Regime jurídico-político da Sociedade, que foi o
Estado Liberal de Direito.
A burguesia em ascensão, que capitaneou a Revolução de 1789, lutava pela
construção de um Estado que não tivesse intervenção na economia, em que fosse, ao
máximo, restringido o poder político do Estado e limitada a ação governamental em
relação à vida econômica e social. De um lado, ficavam os capitalistas (burguesia em
ascensão) e, do outro, a realeza (monarcas) e a nobreza (senhores feudais em decadência).
Esse Estado se caracterizava por um liberalismo político e econômico, em que a
política era exclusiva do Legislativo e do Executivo, tendo o Judiciário a função de
neutralidade.
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Essa era, inclusive, uma das aspirações da burguesia, a de dominar o Poder

Judiciário, convertendo-o em um simples instrumento de aplicação das leis de liberdades
burguesas, garantindo, com isso, uma certa segurança jurídica frente à arbitrariedade
reinante do antigo regime absolutista.
O Estado Liberal sofreu a influência do individualismo filosófico vigente no
iluminismo31, bem como do liberalismo econômico dos fisiocratas32 e de Adam Smith33.
Na Inglaterra, se iniciou34 a moderna evolução do conceito de liberdade, pois lá
houve a preservação do ideal da supremacia da lei, comum na Idade Média, e destruído
em outros países pelo avanço do absolutismo.
A função do Estado seria a de garantir a livre competição das forças econômicas,
assegurando a ordem interna e a segurança externa, bem como uma adequada
administração da Justiça para proteger os direitos de cada indivíduo.
No Estado Liberal de Direito, existia uma ordem espontânea na sociedade e o
Estado deveria ser contido pelo direito, não interferindo na liberdade individual e na
economia.
Para o pensamento liberal, o Estado não deveria intervir nas atividades
econômicas - trata-se do “laissez-faire, laissez-passer” (“deixar fazer, deixar passar”),
que sintetiza a concepção liberal de que a economia possui as suas próprias leis, ou o que
Adam Smith chamou de “mão invisível do mercado”, que seria responsável pela
regulação dos mercados das atividades econômicas.
No Estado Liberal de Direito, a Constituição se preocupava em tratar da
organização do Estado (estrutura e funcionamento dos órgãos) e do indivíduo considerado
de forma isolada. A Constituição era tida como uma norma limitadora do poder
governamental e garantia de direitos individuais fundamentais.
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Os ideais iluministas colocaram o homem como centro do poder em contraposição ao poder divino do
rei.
32
Os primeiros pensadores que atuavam no campo da economia e passaram a questionar o mercantilismo
defendendo a ideia da autorregulação das atividades econômicas ficaram conhecidos como fisiocratas. A
palavra fisiocracia deriva do grego, que significa algo como “governo da natureza”. Os fisiocratas
defendiam o “direito natural”, onde todos os indivíduos teriam o direito de usufruir plenamente de suas
capacidades, tendo como principal restrição o respeito à vida e aos bens dos outros indivíduos.
33
Adam Smith era um pensador escocês que escreveu, em 1776, a obra "A riqueza das nações", considerada
a obra fundadora da ciência econômica, e que afirma ser o individualismo bom para toda a sociedade
(SMITH, Adam. A riqueza das nações. São Paulo: Martins Fontes, 2003. v.1).
34
"No final do século XVIII, praticamente cessam as principais contribuições da Inglaterra à evolução dos
princípios da liberdade. [...] O novo liberalismo, que gradualmente substituiu as tendências dos Whigs,
sofreu cada vez mais a influência das tendências racionalistas dos filósofos radicais e da tradição francesa."
(HAYEK, Friedrich August. Os fundamentos da liberdade. Tradução: Anna Maria Capovilla e José Ítalo
Stelle. São Paulo: Universidade de Brasília, 1983. p. 203).
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Nesse Estado, o direito serve para garantir a autorregulação dos membros da

sociedade. No processo, visa-se, exclusivamente, à resolução de conflitos, havendo a
possibilidade de derrogar algumas regras processuais pelas partes por conta da relevância
atribuída ao princípio dispositivo.
As liberdades individuais resultam das reivindicações em fixar uma esfera de
autonomia pessoal, refratária às expansões do Poder, sendo postulados de abstenção dos
governantes, criando, de forma incipiente, obrigações de não fazer, de não intervir sobre
aspectos da vida pessoal de cada indivíduo.
Esses direitos fundamentais surgem como direitos de defesa, visando impedir uma
restrição arbitrária ou a eliminação das liberdades pelo Estado, a quem era imposta uma
função negativa por meio de deveres de não impedimento do exercício das liberdades.
Eles são destinados a proteger a esfera de liberdade do indivíduo contra as intervenções
do Poder Público.
Preocupada com o fortalecimento da burguesia, bem como com o risco de uma
possível retomada do poder pelo rei, a nobreza tratou de dividir os poderes do Estado,
não os deixando como únicos detentores, adotando-se a Teoria da Divisão dos Poderes
de Montesquieu35.
Gilmar Mendes e Paulo Branco 36 explicam que a separação dos poderes tem
cunho absolutamente político, objetivando impedir a concentração de poder mediante a
sua repartição, protegendo a liberdade.
Nesse sistema de separação dos poderes, os tribunais se ocupavam unicamente da
função jurisdicional, condicionavam-se tão somente a uma aplicação quase que mecânica
da lei, sem qualquer parcela de julgamento pessoal, nem liberdade ou discricionariedade
por parte dos magistrados.
Nessa moldura liberal, Montesquieu37 definiu o juiz como bouche de la loi (a boca
da lei), explicando em sua obra, "Do espírito das leis", que os juízes de uma nação não
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No tocante à Teoria da Separação dos Poderes de Montesquieu, adotada pelo Estado Liberal, José de
Albuquerque Rocha observa que "o objetivo de Montesquieu, ao idealizar os poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, era preservar os privilégios da sua própria classe, a nobreza, ameaçada tanto pelo
rei, que almejava recuperar sua influência nacional, quanto pela burguesia, que dominando o poder
econômico, intentava o poder político. Elaborou, então, sua teoria que repartia o poder entre a burguesia,
nobreza e realeza, afastando, deste modo, a possibilidade da burguesia em crescimento ser a sua única
detentora." (ROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre o Poder Judiciário. São Paulo: Malheiros, 1995,
p. 128).
36
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 6. ed. São
Paulo: Saraiva, 2011. p. 50-51.%
37
MONTESQUIEU. Do espírito das leis. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 160.
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são "mais que a boca que pronuncia as sentenças da lei, seres inanimados que não podem
moderar nem sua força nem seu rigor”.
Essa teoria clássica de separação dos poderes gerou uma crescente cisão entre
política e direito, regulando a influência política aceitável no Legislativo e no Executivo
e muito neutralizada no Judiciário, determinando a importância da imparcialidade do juiz
e do caráter apartidário do desempenho de suas funções.
O magistrado deveria primar pela neutralidade e inércia. Nesse período moderno
e pós-absolutista, é que se verifica a presença do primeiro modelo de juiz na lição de
Ost38, a do juiz Júpiter, em que Júpiter é o "homem da lei". É a figura de um juiz mínimo,
um mero longa manus da lei, que adota uma posição passiva diante do caso, não atuando
na busca da verdade, mas, tão somente, fiscalizando a relação processual.
O direito se resumia à lei vista em um sistema piramidal, considerando-se que
dessa pirâmide irradia toda a justiça39. Daí o juiz ser mero aplicador da lei como explica
Montesquieu40, dizendo que, nesse sistema, o julgamento deveria ser apenas um "texto
exato da lei".
De outra maneira, o julgamento constituiria "uma opinião particular do juiz" e,
dessa forma, "viver-se-ia na sociedade do direito sem saber precisamente os
compromissos nela assumidos", como explica Montesquieu41.
Isso ocorre porque o Estado Liberal representa a passagem de um modelo
transcendental de direito de bases metafísicas para um direito racional de base lógicodedutiva. Trata-se de um sistema legislado fechado e autônomo42, distinguindo-se pelo
monismo jurídico (possui uma base soberana: a lei); monismo político (o poder é centrado
nas mãos de um soberano); racionalidade dedutiva (já que de formato piramidal a partir
da norma fundamental); e futuro controlado (crença legislativa de uma evolução
histórica).
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OST, François. Júpter, Hércules, Hermes: tres modelos de Juez. DOXA, n. 14, 1993. p. 177. Disponível
em:
<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01360629872570728587891/index.htm>.
Acesso em: 14mar.2016.
39
Ibid., p. 170, 174-175.
40
MONTESQUIEU. Do espírito das leis. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 158.
41
Ibid., p. 160. Disse ainda Montesquieu: “não haverá também liberdade se o poder de julgar não estiver
separado do poder legislativo e do poder executivo. Se estivesse ligado ao poder legislativo, o poder sobre
a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse ligado ao poder
executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor”. (Ibid., p. 157)
42
HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução: Flávio Beno
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. v. 1, p. 250.

%

%

28%
Esse é um modelo fruto do pensamento positivista43, em que o direito codificado

tem como eixo central a "norma fundamental". Nas palavras de Luiz Guilherme
Marinoni44, “a segurança psicológica do indivíduo – ou sua liberdade política – estaria na
certeza de que o julgamento apenas afirmaria o que está contido na lei”. A busca do
positivismo é pela segurança jurídica, mas não se pode perder de vista que o excesso de
positivismo gera o autoritarismo.
O acesso à Justiça era tido apenas como uma garantia formal, pois não havia
condições para o exercício efetivo de postulação em juízo, principalmente para as pessoas
sem recursos financeiros, como bem elucida a obra "Acesso à Justiça" de Cappelletti e
Garth45.
A política liberal implementou um dogma do princípio da legalidade e da
onipotência do legislador, como explica Gustavo Zagrebelsky:
se habrá notado que los aspectos del Estado liberal de derecho
indicados remiten todos a la primacía de la ley frente a la
Administración, la jurisdicción y los ciudadanos. El Estado liberal de
derecho era un Estado legislativo que se afirmaba a sí mismo a través
del principio de legalidad.46

Pode-se afirmar que, durante o Estado Liberal de Direito, a supremacia era do
Poder Legislativo, o que, de certa forma, foi importante para o momento histórico, já que
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“O positivismo jurídico [...] partindo da idéia de que o direito se resume à lei e, assim, é fruto exclusivo
das casas legislativas, limita a atividade do jurista à descrição da lei e a busca da vontade do legislador. O
positivismo jurídico nada mais é do que uma tentativa de adaptação do positivismo filosófico ao domínio
do direito. Imaginou-se, sob o rótulo de positivismo jurídico, que seria possível criar uma ciência jurídica
a partir dos métodos das ciências naturais, basicamente a objetividade da observação e a experimentação.
[...] O positivismo não se preocupava com o conteúdo da norma, uma vez que a validade da lei estava
apenas na dependência da observância do procedimento estabelecido para a sua criação. Além do mais, tal
forma de pensar o direito não via lacuna no ordenamento jurídico, afirmando a sua plenitude. A lei,
compreendida como corpo de lei ou como Código, era dotada de plenitude e, portanto, sempre teria que dar
resposta aos conflitos de interesses”. MARINONI, Luiz Guilherme. A jurisdição no Estado contemporâneo.
In: ______ (Coord.). Estudos de direito processual civil: homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de
Aragão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 17.
44
MARINONI, Luiz Guilherme. Do processo civil clássico à noção de direito a tutela adequada ao direito
material e à realidade social. Disponível em: <http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em: 8nov.
2016.
45
"Nos estados liberais "burgueses" dos séculos dezoito e dezenove, os procedimentos adotados para
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. A teoria era a de que, embora o acesso à justiça pudesse ser um "direito
natural", os direitos naturais não necessitavam de uma ação do Estado para sua proteção [...] O Estado,
portanto, permanecia passivo, com relação a problemas tais como a aptidão de uma pessoa para reconhecer
seus direitos e defendê-los adequadamente, na prática." (CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso
à justiça. Tradução: Ellen Gracie Northfleet. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor,
2002. p. 9).
46
ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Madrid: Trotta, 1995. p. 24.

%

%

29%

houve a conscientização da necessidade do reconhecimento de direitos em sede
constitucional, mesmo que apenas no campo formal.
Nesse modelo de Estado Liberal, não havia espaço para um método dialógico de
compreensão e cooperação entre as partes, que é a proposta da mediação, pois a solução
dos conflitos era buscada no reflexo puro e simples da legislação prévia e abstrata sobre
os fatos, sendo a jurisdição a única forma de solução das lides.
Dalmo Dallari47 afirma que a Inglaterra nunca teve um Judiciário como poder
independente na organização do Estado, por motivos históricos. Na França, mesmo com
a fixação da tripartição dos poderes do Estado pela Constituição de 1791, foram
estabelecidos limites excessivos à atuação do Judiciário. Já nos Estados Unidos, a
Constituição de 1787 equiparou o Judiciário aos demais Poderes.
Esse Estado Liberal de Direito, surgido na França, em específico, na verdade,
inspirou-se48 no exemplo norte-americano que tinha como principal objetivo a instituição
do constitucionalismo e do Estado de Direito.
A Corte Suprema Americana instituiu o controle de constitucionalidade durante o
século XIX visando garantir a estabilidade de princípios constitucionais, diante da
vontade de um Legislativo que só formalmente representava o povo.
Com isso, viveu-se um período histórico em que a economia preponderava sobre
os interesses do Estado, o qual cuidava apenas em garantir um mínimo de segurança
interna para a iniciativa privada desenvolver suas atividades. Um Estado sem qualquer
intervenção na economia e na sociedade, como explica Thomas Piketty 49 ; neste os
impostos representavam menos de 10% sobre a renda nacional, demonstrando o pouco
envolvimento do Poder Público na vida econômica e social.
Estava-se diante de um Estado que permitia que a personalidade do indivíduo, a
sociedade e a economia se desenvolvessem de acordo com as suas próprias leis. O Estado
apenas formalmente reconheceu as garantias de liberdade, tidas como direitos
fundamentais.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%DALLARI, Dalmo. O poder dos juízes. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 16.
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48

"Na verdade, não foi assim, pois os revolucionários franceses já vinham preparando o advento do Estado
Liberal ao longo de todo o século XVIII. As fontes filosóficas e ideológicas das declarações de direitos
americanas e francesas são europeias [...] a discussão sobre as origens intelectuais das Declarações de
Direitos americanas e francesas não tem, a bem da verdade, objeto. [...] Elas provêm de Rousseau, e de
Locke, e de Montesquieu, de todos os teóricos e de todos os filósofos." (SILVA, José Afonso da. Curso de
direito constitucional positivo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 161).
49
PIKETTY, Thomas. O Capital no século XXI. Tradução: Monica Baumgarten de Bolle. 1. ed. Rio de
Janeiro: Intrínseca, 2014. p. 462.
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José Afonso da Silva50 explica que as características básicas do Estado Liberal de

Direito que, segundo o autor, configuram uma grande conquista da civilização liberal, são
de submissão ao império da lei, divisão dos poderes e enunciado e garantia dos direitos
individuais.
Os direitos individuais fundamentais como a liberdade foram afirmados na
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, a qual foi mantida no
preâmbulo da Constituição Francesa de 1791.
Essa liberdade era meramente formal, podendo, de fato, ser exercida apenas pelos
capitalistas que eram os que detinham os meios econômicos indispensáveis para tornar
tais direitos de liberdade em realidade.
Ocorre que a classe proletária, grande parte dela formada por camponeses que
foram trabalhar nas inúmeras fábricas que surgiram com a Revolução Industrial, começou
a perceber o agravamento das desigualdades sociais, surgindo novos conflitos entre as
classes, e a busca por mais direitos perante o Estado; existia, de fato, uma grande injustiça
na repartição da riqueza, aumentando a miséria da classe proletária enquanto poucos
enriqueciam em um processo de acumulação.
Tudo isso atrelado ao advento de movimentos sociais e ideológicos como o
Manifesto Comunista, de 1848, de Marx e Engels, com o surgimento dos partidos
comunistas e socialistas e a fundação do Partido Social Democrata, em 1875, na
Alemanha, que fez com que houvesse a busca por uma transformação do Estado e,
consequentemente, do Executivo e Judiciário exercidos por ele. É quando se dá início a
um novo modelo de Estado, o Social, que será tratado a seguir.
Os dogmas da onipotência do legislador e da lei entraram em crise, já que eram
incapazes de resolver os problemas da desigualdade social enfrentados na sociedade.
Boaventura de Sousa Santos 51 sintetiza esse momento, argumentando que "o direito
separou-se dos princípios éticos e tornou-se um instrumento dócil da construção
institucional e da regulação do mercado; a boa ordem transformou-se na ordem tout
court".
O que se buscava em um novo Estado Social de Direito era a compatibilização em
um mesmo sistema tanto do capitalismo como meio de produção como do bem-estar da
sociedade, pois o individualismo e o abstencionismo ou neutralismo do Estado Liberal de
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

50

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
p. 116-117.
51
SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente. São Paulo: Cortez, 2000. p. 140.
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Direito não eram mais suficientes para impedir as injustiças sociais, havendo a
necessidade da justiça social ser feita pelo Estado.
1.2 O papel do Judiciário no Estado Social de Direito
O Estado Liberal de Direito com seu ideal absenteísta passou a não responder
mais, de forma satisfatória, aos anseios da sociedade, principalmente àquela classe mais
atingida pelas pressões decorrentes da industrialização em marcha, que sofria com as
péssimas condições de trabalho e de vida, havendo o agravamento das disparidades
sociais no interior da sociedade.
Com isso, passou-se a exigir um Estado com um papel mais ativo na realização
da justiça social. A relação entre o Estado e a sociedade foi inovada, introduzindo o dever
de atuação dos Poderes Públicos para que a sociedade lograsse superar as suas angústias
estruturais.
A crise econômica dos anos 1930 52 , que abalou até mesmo as principais
economias do mundo, como explica Thomas Piketty53, também corroborou fortemente
para a mudança da posição do Estado, pois o desemprego alcançou um quarto da
população ativa dos Estados Unidos, da Alemanha, do Reino Unido e da França, caindo
em descrédito a doutrina tradicional do "laissez-faire" e não intervenção do governo na
vida econômica: "Naturalmente, os governos e a opinião pública questionaram a
sabedoria da elite financeira e econômica que havia enriquecido conduzindo o mundo até
a beira do abismo."
Surge então, no século XX, o Estado do Bem-Estar Social, Welfare State, ou
Estado Providência, que representava, segundo Lopes Filho54, uma "síntese do Estado
liberal e do Estado socialista".
A Constituição do Estado Social passou a tratar não apenas mais do Estado e dos
direitos individuais, mas também da Sociedade, havendo a total absorção da Sociedade
pelo Estado, o que pode ser denominado de politização da Sociedade. Ocorreu assim a
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"Na França, assim como em todos os países, a fé no capitalismo foi fortemente abalada pela crise
econômica dos anos 1930 e pelos cataclismos que dela decorreram. A "Grande Depressão", deslanchada
em outubro de 1929 com o crash da bolsa de valores em Wall Street, golpeou os países ricos com uma
brutalidade inigualada até hoje". (PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Tradução: Monica
Baumgarten de Bolle. 1. ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014. p. 137).
53
Ibid., p. 137.
54
LOPES FILHO, Juraci Mourão. A administração da justiça no estado social. In: BONAVIDES, Paulo
(Coord.). Constituição e democracia. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 387.
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união da Sociedade com o Estado em prol do bem-estar da coletividade, em que o
segundo passou a intervir nas relações econômicas55 e sociais.
O Estado do Bem-Estar Social se propunha a instituir um capitalismo organizado,
como explica Werneck Vianna 56 : "Para esse fim, a modelagem do Welfare State
implicava, além de atuar sobre o comportamento das variáveis-chave da economia,
regular o social, como nas matérias previdenciárias, de saúde, de assistência familiar [...]".
Os direitos de defesa enfatizados no Estado Liberal de Direito não se
demonstraram mais suficientes para garantir a dignidade humana, havendo a necessidade
de o Estado intervir na Sociedade. É quando se passa a falar dos direitos fundamentais
conhecidos como direitos sociais, que buscam a justiça social mediante a ação corretiva
do Estado.
O surgimento dos direitos sociais pode ser compreendido como uma evolução do
significado da liberdade, deixando de falar apenas em uma liberdade individual, mas
também em uma liberdade social.
Como bem elucida Wilson Steinmetz 57 , “[...] com a crise do paradigma
constitucional liberal clássico e o advento do constitucionalismo social democrático, à
função negativa dos direitos fundamentais adicionou-se a função positiva.”
Os direitos fundamentais sofreram várias modificações conforme imperativos de
coerência lógica ao longo da história, surgindo como reivindicações acolhidas pela ordem
jurídica em diferentes momentos.
Em razão disso, o Welfare State, inicialmente, caracterizou-se por uma excessiva
atuação do Legislativo na elaboração de normas garantidoras desses direitos sociais.
Posteriormente, o Executivo passou a ser acionado para intervir ou interferir na sociedade
por meio da implementação das políticas públicas para fins de efetivação de tais direitos.
Os direitos sociais requerem prestações positivas do Estado, por meio dos quais,
explica Mendes, Coelho e Branco58, “se intenta estabelecer uma liberdade real e igual
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"O intervencionismo estatal tem como marco inicial a legislação antitruste norte-americana de 1890, mas
foi apenas com o crash da Bolsa de Nova York e a grande depressão econômica subsequente que o
movimento ganhou força, principalmente com a eleição do presidente Franklin Roosevelt e a adoção do
New Deal". (ARAGÃO, Alexandre Santos de. A passagem do Estado liberal ao Estado regulador e o Plano
da Reforma do Estado. In: FALCÃO, Joaquim; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafel (Org.).
Administração pública gerencial. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013. p. 61).%
56
VIANNA, Luiz Werneck. Ensaios sobre política, direito e sociedade. 1. ed. São Paulo: Hucitec, 2015.
p. 193.%
57
STEINMETZ, Wilson. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros,
2004. p. 95.
58%
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de
direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 233.
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para todos, mediante a ação corretiva dos Poderes Públicos. Dizem respeito à assistência
social, saúde, educação, trabalho, lazer, etc”.
Com a atribuição de agir de forma positiva, o Estado visa alterar as condições
materiais originárias de seus cidadãos, buscando garantir igualdade real de oportunidades,
por meio da atuação dos órgãos da Administração Pública.
Vale sublinhar que, dentro dos direitos sociais, há ainda as liberdades sociais, tais
como a liberdade de sindicalização, o direito de greve, que são de atuação negativa do
Estado, existindo, portanto, direitos prestacionais e de defesa no âmbito dos direitos
sociais fundamentais.
Os direitos fundamentais podem ser constituídos por ambas as dimensões, a
positiva e a negativa, uma complementando a outra e todas garantindo a dignidade dos
indivíduos.
O Estado caracterizado por sua natureza prestacional é conhecido por Estado
Providência que, segundo Sposati 59 , “é a expressão essencial do Estado. Tem sua
racionalidade no paradigma dos direitos sociais extensivos a todos os cidadãos da nação”.
A primeira Constituição a consagrar os direitos sociais foi a do México, de 1917,
apesar da Constituição Alemã de 1919 (de Weimar) ser a mais conhecida. No Brasil, a
primeira Constituição a prever em seu texto os direitos sociais foi a de 1934, época do
governo de Getúlio Vargas, que consagrou os direitos trabalhistas.
A proteção constitucional foi conferida, devendo-se assegurar a proteção efetiva,
que Bobbio60 explica ser mais difícil de ser alcançada, pois uma coisa é falar em direitos,
outra coisa é garantir-lhes uma proteção efetiva. Cabe aqui uma explicação: os direitos
sociais são mais difíceis de proteger que os direitos de liberdade, sendo que, à medida
que as pretensões aumentam, a satisfação delas torna-se cada vez mais complicada.
Percebe-se que com o Estado Social de Direito ampliou-se o conceito de direito
público subjetivo, criando-se os direitos sociais (plano do ter), que fez com que fossem
exigidas políticas governamentais positivas que garantissem o bem-estar da população,
limitando o poder econômico e objetivando implementar a igualdade material, pois antes,
no Estado Liberal, havia tão somente uma igualdade formal, mas não efetiva.
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O Poder Executivo é o protagonista do Estado Social de Direito, já que é sua a

responsabilidade da elaboração e execução das políticas públicas necessárias a garantir a
efetividade da grande maioria dos direitos fundamentais. Eros Grau 61 explica que "A
expressão políticas públicas designa todas as atuações do Estado, cobrindo todas as
formas de intervenção do poder público na vida social"62.
Apesar da necessidade de implementação das políticas públicas para fins de
garantir a efetividade desses direitos, tendo em vista a responsabilidade do Estado em
assegurar a materialidade dos direitos fundamentais por meio da sua intervenção direta
na sociedade, muitas promessas não foram cumpridas sob a alegação de problemas
financeiros, ocorrendo a eventual omissão estatal na efetivação desses direitos.
Em relação à Administração da Justiça, esta é influenciada diretamente pela
maneira como a Constituição de um país disciplina a posição do Estado em relação à
Sociedade. Daí se concluir que a escolha entre um Estado Liberal absenteísta (reativo) ou
um Estado Social intervencionista (ativo) decorre, segundo Lopes Filho63, de "uma maior
ou menor responsabilidade do Judiciário na atuação de determinadas finalidades
públicas".
Com o sentido promocional prospectivo dos direitos sociais, o Judiciário deixa de
ser um poder neutro e passa a ser co-responsável no sentido de correção dos desvios na
realização das finalidades buscadas por uma política legislativa.
Não cabe mais ao juiz apenas estabelecer o certo e o errado com base na lei, mas
sim examinar se o poder discricionário do legislador o levou à concretização dos
resultados pretendidos. O juiz passa a ter uma responsabilidade finalística, sendo
repolitizado, conforme elucida Ferraz Júnior64.
O judicial review, apresentado por meio de uma experiência americana, expandiuse pelos países da Europa Ocidental, aproximando o Judiciário do poder político. Com
isso, explica Werneck Vianna65, "De poder isolado em sua autonomia institucional, o
Judiciário passa a ser incorporado como novo ator na expressão da vontade soberana".
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Os juízes passaram a ser mobilizados para, por meio de suas decisões, interferirem

na vida social dos indivíduos, sob a égide de alcançar um capitalismo organizado.
Nesse modelo, o juiz é quem diz o direito, sendo um juiz prestacionista e
paternalista, tal qual o Estado Social. Daí ser chamado de Juiz Hércules, um engenheiro
social66, tendo uma posição mais ativa, embora ainda acima e equidistante das partes.
Essa nova posição da figura do juiz só foi possível em razão da transformação
sofrida pela base jurídica deste Estado Social que deixou de ser a rígida e cega base do
positivismo clássico, passando a ser um direito mais flexível e adaptável às diferentes
realidades fáticas, atento às particularidades do caso concreto para realização dos fins
sociais.
O juiz passa a ter o dever de confrontação de valores e faz-se necessário dispor de
outros recursos como a ponderação de princípios e adotar critérios de proporcionalidade
e razoabilidade nas decisões. Não se utiliza mais a dedução do direito a partir de uma
“norma fundamental”. Igualmente, não é possível, nesse sistema aberto, utilizar-se de um
simples “silogismo subsuntivo” na aplicação do direito.
O próprio crescimento do Estado, na atuação sobre a economia e na adoção de
uma Constituição tida como um projeto social, exigiu que o sistema jurídico passasse a
ser dinâmico, aberto de regras, princípios e valores, passando-se a ter um pluralismo de
fontes diretas do direito e um pluralismo de poderes competentes para emaná-los.
Tal modelo jurisdicional é oriundo do pensamento realista e da jurisprudência
sociológica norte-americana. O direito tem por base a jurisprudência67, a decisão do caso
concreto. É um direito materializado68. A figura que representa esse modelo é a de um
funil (pirâmide invertida).
O direito é construído não a partir de uma norma geral e abstrata, mas das várias
decisões judiciais dos casos concretos.
As bases do direito são a singularidade e a concreção de cada caso. É por isso que
Dworkin69 propõe uma reconstrução crítica-racional do sistema de direitos na busca pela
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decisão correta de cada caso. O direito passa a ser visto como instrumento de realização
de objetivos políticos70. Esse modelo liga-se à ideia de efetividade e é desformalizado.
É ao juiz, representante do Estado Paternalista, que cabe toda a construção da
decisão. Tal qual no Estado Liberal, não se cogitava em deveres de lealdade, de
cooperação ou no direito de participação no desenvolvimento da marcha processual. No
modelo de Estado Social cabe a este, e exclusivamente a este, a entrega do direito e a
pacificação dos conflitos.
Mesmo diante desse agigantamento da figura do juiz, estruturalmente, não foram
alterados os deveres e prerrogativas dos demais participantes da relação processual, nem
mesmo foi estimulado o desenvolvimento dos equivalentes jurisdicionais.
Com isso, o modelo social vincula demasiadamente o direito à figura de um juiz
solipsista, impossibilitando a presença da segurança jurídica, fazendo com que o direito
perca sua principal função que é a de estabilização social na medida em que cristaliza as
expectativas de comportamento71.
A questão é que, ao mesmo tempo que o excesso de positivismo leva ao
autoritarismo, o excesso de realismo gera a arbitrariedade. Um método dialógico de
compreensão e cooperação entre as partes, tal qual é a mediação, não possui lugar no
Estado Social.
Constatou-se que, sem uma participação social efetiva e sem a existência de uma
parceria com a esfera privada, ocorre a falência da esfera pública, formando-se, ainda,
um direito ilegítimo, e revelando-se impossível uma real pacificação social.
Além desse grande poder que foi conferido à figura do juiz, o Estado ainda passou
a interferir cada vez mais na economia tendo em vista também a necessidade de arrecadar
mais impostos sob a justificativa de precisar cumprir com as políticas públicas para
atender a todos os anseios da sociedade.
Foi aí que, a partir dos anos 1920-1930 e até os anos 1970-1980, segundo Thomas
Piketty, houve um crescimento considerável da participação dos impostos e das despesas
públicas, especialmente das despesas sociais, na renda nacional dos países ricos. Daí o
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autor concluir que "[...] o desenvolvimento do Estado fiscal ao longo do último século
corresponde, em essência, à constituição de um Estado social."72.
O peso do poder público nunca foi tão grande, já que entre um quarto e um terço
da renda nacional era por ele detida, permitindo que o mesmo, com a alta participação da
arrecadação nas riquezas produzidas, cuidasse de missões sociais cada vez maiores.
Hayek73, um dos grandes críticos do modelo político econômico social, afirmou
que este é "[...] um Estado familiar, em que o poder paternalista controla a maior parte da
renda da comunidade, alocando-a entre os indivíduos nas formas e quantidades que julga
compatíveis com sua necessidade ou mérito".
O autor condena essa atuação totalmente intervencionista do Estado, chamando-o
inclusive de Estado coercitivo e de incapaz de atender a todas as demandas sociais, fato
esse que será aprofundado mais à frente no presente trabalho.
O publicista José Afonso da Silva74 ensina que a igualdade pregada pelo Estado
Liberal de Direito, fundada num elemento puramente formal e abstrato, qual seja a
generalidade das leis, como analisado anteriormente, não tinha base material que se
realize na vida concreta. A tentativa de corrigir isso, na perspectiva doutrinária do
constitucionalista, foi a construção do Estado Social de Direito, que, no entanto, não
conseguiu garantir a justiça social nem a efetiva participação democrática do povo no
processo político.
O Estado Social de Direito, consoante os ensinamentos de Paulo Bonavides75, não
atendia efetivamente aos anseios democráticos, pois a Alemanha nazista, a Itália fascista,
a Espanha franquista, a Inglaterra de Churchill, bem como o Brasil de Vargas tiveram
essa estrutura política 76 e, ao mesmo tempo, estados totalitaristas, concluindo o
constitucionalista que "o Estado Social se compadece com regimes políticos antagônicos,
como sejam a democracia, o fascismo e o nacional-socialismo".
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Era preciso readequar a postura do Estado, pois o intervencionismo estatal na

economia fracassou, havendo um desequilíbrio ante o social. Como explica José Afonso
da Silva

77

, a forma de estatismo desempenhada pelo socialismo marxista na

administração pelo Estado dos bens de produção falhou, precisando decidir que
organismo o administraria de forma mais eficiente.
Ocorre, como sublinha Werneck Vianna 78 , que "A própria política enquanto
atividade organizadora do social se vê ultrapassada pelas concepções do mundo com
origem nas dimensões do mercado e da economia [...]".
O Estado previdenciário, denominação dada por Hayek79 , tinha por objetivo a
justiça social, tornando-se, basicamente, segundo o crítico, um mero redistribuidor de
renda. Por isso que, para ele, "Tal Estado está fadado a regredir ao Socialismo e a seus
métodos coercitivos e essencialmente arbitrários".
O Welfare State, mesmo tendo sido refutado pelo neoliberalismo emergente nos
anos 1970, produziu grandes efeitos nas relações entre a política e o sistema da justiça,
este último chamado para a defesa e efetivação das políticas públicas voltadas à prestação
dos direitos sociais.
Surge, então, o Estado Democrático de Direito, que, na doutrina de Ivo Dantas80,
concilia "duas das principais máximas do Estado contemporâneo, quais sejam a origem
popular do poder e a prevalência da legalidade". Esse será o objeto do próximo
subcapítulo.
1.3 O papel do Judiciário no Estado Democrático de Direito
Apesar de toda a mudança de relacionamento e postura do Estado perante a
Sociedade, bem como das inovações apresentadas nos textos constitucionais, percebe-se
que o Estado Social de Direito não foi capaz de assegurar a justiça social nem a autêntica
participação democrática do povo no processo político; também deixou a desejar no
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âmbito da efetivação dos direitos fundamentais que exigiam uma atuação positiva do
Estado.
Daí a necessidade do advento do Estado Democrático de Direito como um Estado
de legitimidade justa, fundante de uma sociedade democrática que irradia valores da
democracia sobre todos os elementos constitutivos do Estado e também sobre a ordem
jurídica.
É no Estado Democrático de Direito que emergem os direitos do plano do respeito,
já que os direitos do plano do ser (direitos individuais de liberdade) foram afirmados no
Estado Liberal de Direito e os direitos do plano do ter (direitos sociais) trazidos pelo
Estado Social de Direito.
Passa a ser responsabilidade do Estado tutelar tanto os direitos individuais, quanto
os direitos coletivos e difusos, respeitando os interesses sociais e transindividuais (ou
metaindividuais).
O Estado Democrático de Direito, enraizado na democracia e nos direitos
fundamentais, surge como uma forma de barrar a propagação de regimes totalitários que,
adotando a forma de Estado Social, feriam as garantias individuais, maculando a efetiva
participação popular nas decisões políticas.
No Estado Democrático de Direito, coexistem harmonicamente o Princípio da
Soberania Popular, aplicado através do regime democrático, e o da Legalidade, herança
do Estado Liberal.
Para José Afonso da Silva81, o Estado Democrático de Direito é um "Estado que
tende a realizar a síntese do processo contraditório do mundo contemporâneo, superando
o Estado capitalista para configurar um Estado promotor da Justiça Social [...]".
No Brasil, o Estado Democrático de Direito foi proclamado pela Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 82 logo em seu art. 1o, quando afirma que a
República Federativa do Brasil é um Estado Democrático de Direito, buscando garantir a
participação popular no processo político, estabelecer uma sociedade livre, justa e
solidária, em que todo o poder emana do povo, diretamente ou por representantes eleitos,
respeitando a pluralidade de ideias, culturas e etnias, considerando o princípio da
soberania popular como garantia geral dos direitos fundamentais da pessoa humana.
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Além da preocupação com a democracia, a busca do aperfeiçoamento do Estado

Social também possui o enfoque voltado para a questão do papel do poder público na
produção e distribuição de riquezas e na construção de um Estado adaptado ao século
XXI.
Logo que a Constituição de 1988 entrou em vigor, teve inicio uma campanha
neoliberal, vitoriosa na sucessão presidencial de 198983. Essa concepção neoliberal foi
adotada em diversos países que pretendiam reduzir o poder intervencionista do Estado,
incluindo algumas medidas, como explica Alexandre Aragão84: "reduzir o tamanho da
administração pública [...] isolar o Estado das pressões do setor privado; recorrer às regras,
em vez de permitir decisões de arbítrio [...]".
Esse novo liberalismo que se apresenta no Estado Democrático de Direito,
diferentemente do estado meramente de direito, é também um estado de justiça social, em
que o princípio da democracia, que já era acolhido anteriormente, passa a ser visto com
uma nova roupagem, em que se busca uma participação popular no processo político, nas
decisões do Governo e no controle da administração pública, conforme elucida Maria
Sylvia Zanella di Pietro85.
Com base em uma análise econômica desse período no contexto histórico,
Thomas Piketty 86 explica que é preciso serem inventados novos instrumentos que
retomem o controle do capitalismo financeiro, sendo necessário organizar o sistema de
gastos e arrecadações que é o coração do Estado, evitando que o grau de complexidade
de tal sistema prejudique a eficácia social e econômica do poder público.
Em nenhum momento se busca retomar uma forma de Estado em que o poder
público se limitaria às funções soberanas nacionais como se verificava no Estado Liberal
de Direito, nem mesmo se defende a ideia de um processo de ampliação do Estado Social
de Direito. O que se pretende com o Estado Democrático de Direito é garantir um
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equilíbrio, um ajuste, em que seria bom melhorar a organização e o funcionamento do
setor público, dirimindo questões atreladas à modernização e consolidação dos serviços
públicos, dentre eles aqueles prestados pelo Poder Judiciário.
Ricardo Lobo Torres87 defende a ideia do Estado subsidiário que se manifesta no
Estado Democrático, traçando as implicações da subsidiariedade na intervenção do
Estado na ordem econômica. Segundo o autor, a subsidiariedade "regula a intervenção
estatal na economia, cabendo-lhe fixar pautas que orientem uma relação harmônica entre
a ordem econômica espontânea e a ação do Estado, a qual, saliente-se, não é por ela
vedada, mas limitada à correção de distorções em nome do bem comum e da promoção
da justiça".
Esse seria o Estado que busca um equilíbrio, em que sua função passa a ser mais
de regulação: conforme explica Norberto Bobbio88, "o Estado de hoje está muito mais
propenso a exercer uma função de mediador e de garante do que a de detentor do poder
de império".
Com isso, ocorre uma profunda mudança de paradigma jurídico decorrente de
diversos acontecimentos históricos como a queda do muro de Berlim, que coincide com
o colapso da União Soviética, com a desestruturação do socialismo real e da
socialdemocracia e com a globalização.
No campo social, depara-se com outra dificuldade, tendo em vista que a
Constituição Cidadã, como é conhecida a atual Constituição brasileira, tratou de um
número enorme de direitos fundamentais, surgindo a questão do Estado conseguir tutelálos de forma efetiva.
A proteção constitucional aos direitos fundamentais é necessária, mas esta é
somente um ponto de partida para que o Estado exerça sua atuação positiva garantindo a
todos o gozo desses direitos.
A decisão ainda de conferir destaque aos direitos fundamentais sociais está
pautada no fato de a implementação desses direitos constituir um dos pré-requisitos
procedimentais à prática da democracia que é um dos alicerces do Estado Democrático
de Direito; ademais, eles consistem em verdadeiras garantias positivas para o efetivo
exercício das liberdades públicas.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

TORRES, Ricardo Lobo. Direitos humanos e tributação. Rio de Janeiro: Renovar, 1995. p. 152.%
BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade: para uma teoria geral da política. 4. ed. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1987. p. 26.
87

88

%

%

42%
Essa é a razão por que, diante do não cumprimento dos direitos sociais por parte

do Poder Executivo, a sociedade passa a recorrer ao Poder Judiciário diretamente ou por
meio dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, gerando demandas judiciais89 para que
o Estado seja obrigado, por exemplo, a fornecer gratuitamente creches e escolas, bem
como certos tratamentos de saúde ou medicações complexas e caras.
A força constitucional conferida aos direitos sociais é capaz de orientar o juiz
nessas situações, bem como o administrador público, as políticas públicas e o legislador,
que deverá elaborar leis voltadas para a sua concretização, pois se trata de direitos que
não compõem mera carta de boas intenções ou utopia, mas sim direitos fundamentais
elevados ao patamar constitucional.
Daí a conclusão de Werneck Vianna90 de que "O lugar vazio do Estado do BemEstar Social será ocupado pelas instituições da Justiça [...]", tendo ficado de pé a imensa
malha judiciária criada pelo regime do Welfare State.
A existência dessas demandas judiciais demonstra a presença de barreiras na
efetivação dos direitos sociais, buscando, alguns cidadãos, ultrapassá-las por meio do
Judiciário, como explica Mendes, Coelho e Branco91 : "Com o Judiciário, finalmente,
cobrando-lhe decisões que, a rigor, escapam à sua competência, na medida em que,
frequentemente, impõem às autoridades administrativas a satisfação de necessidades
individuais [...]".
A posição do Judiciário elucida a problemática aqui enfrentada, pois, apesar de
reconhecer em decisão judicial, transcrita em nota de rodapé, que a prerrogativa de
formular e executar essas políticas públicas é própria dos Poderes Legislativo e
Executivo, os órgãos da Justiça devem, excepcionalmente, ante a omissão destes Poderes,
manifestar-se, de modo a impedir que sejam comprometidas a eficácia e a integridade de
direitos sociais de natureza constitucional.
As ações judiciais que tratam do assunto em tela requerem explicação do poder
público que justifique a ausência do cumprimento do direito, quando é ressaltada,
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algumas vezes, por parte do Estado, a questão da limitação dos recursos para a efetivação
dos direitos sociais.
Amartya Sen92, Prêmio Nobel de Ciências Econômicas, ao tratar da Economia do
Bem-Estar Social, argumenta: "O comedimento financeiro tem um bom fundamento
lógico e impõe exigências fortes, mas suas demandas devem ser interpretadas à luz dos
objetivos globais da política pública". O economista vai mais além e defende que a
criação de oportunidades sociais contribui diretamente para a expansão das capacidades
humanas e da qualidade de vida; em seu modo de ver, tais expansões influenciam
diretamente as habilidades produtivas das pessoas e, portanto, o crescimento econômico.
O autor, em suas observações finais, conclui dizendo: "O comedimento financeiro
deveria ser o pesadelo do militarista, e não do professor primário ou da enfermeira do
hospital".
Investir no social é investir na economia, efetivar os direitos como de educação e
saúde é conferir ao povo qualidade de vida, capacitação profissional, favorecendo a
mudança social, além de ajudar a aumentar o progresso econômico de um país.
As políticas públicas elaboradas pelo Estado precisam ter em sua base teleológica
a preocupação com a economia, com as verbas públicas, com o imposto arrecadado e o
emprego do mesmo.
Para o Estado atender aos anseios sociais, é preciso ter renda, a qual é oriunda da
arrecadação de tributos, os quais devem ser utilizados na execução das políticas públicas,
respeitando todo o arcabouço constitucional e infraconstitucional.
Vale, contudo, frisar que para a população continuar contribuindo, ela precisa
também estar tendo renda e essa advém da produção. Daí Peter Drucker93 explicar que
"A necessidade urgente do mundo de hoje é a maior produção".
É oportuna, então, a preocupação do Estado em elaborar e executar as políticas
públicas sempre sob a égide do desenvolvimento econômico do país. Drucker, inclusive,
cita o exemplo do Japão, que, nos últimos vinte anos, sintonizou sua política econômica
interna e externa com as tendências da economia mundial.
No exemplo, é feita a comparação do Japão com a Inglaterra, que optou por
desenvolver uma política econômica totalmente voltada para suas preocupações internas,
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sendo, segundo Peter Drucker94, "hábito hoje em dia condenar o 'Estado do Bem-Estar
Social', na Inglaterra.".
Apesar do Japão não chegar perto dos recursos sociais ingleses, em relação à
produtividade e à renda per capita japonesa, os recursos de bem-estar dos japoneses,
embora organizados de modo bastante diverso, são pelo menos tão altos quanto os do
Estado de Bem-Estar inglês.
Em suma, pretende-se defender que a atuação estatal na elaboração e execução de
sua política pública precisa levar em consideração a política econômica tanto interna
quanto externa. Não havendo como dissociar a economia dos anseios sociais.
Esse foi um dos equívocos do Estado Social de Direito em muitos países que
optaram por controlar totalmente a economia e o social, sem se preocupar com a
economia mundial e com o desenvolvimento da iniciativa privada, em grande parte
mantenedora de considerável fatia da arrecadação tributária do Estado.
Peter Drucker95 critica o Governo dizendo que ele não é um agente e que, por isso,
qualquer tentativa por ele realizada de combinar a execução em larga escala paralisa a
capacidade de decisão.
O que se verificou, aos poucos, é que, realmente, o Estado passou a revelar-se
incapaz de desenvolver, a contento, todas as atividades que tinha assumido para si. A
máquina do Estado intervencionista ficou hipertrofiada e os excessos do modelo
burocrático acabaram ensejando uma queda ainda maior em seu nível de eficiência na
prestação dos serviços públicos e atuação econômica.
Alexandre Aragão96, ao tratar do Plano Diretor da Reforma do Estado, explica
justamente essa problemática vivenciada pelo Estado, pois se é certo que, por um lado, a
política do Estado social, a despeito de minimizar a liberdade em prol da igualdade e do
bem-estar da sociedade, logrou êxitos, menos certo não é, de outra mão, que as duas
últimas décadas do século marcaram a crise de sua legitimidade e realização, sobretudo,
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em virtude do desfalque criado nas finanças públicas pelo crescimento estatal acelerado,
da inflação, do desemprego, da desmitificação da inesgotabilidade dos recursos do Estado
e do inchaço da máquina administrativa.
É justamente em razão dessa crise do Estado, grande parte dela derivada de
políticas públicas mal sucedidas ou equivocadas nomeadas por Boechat97 de "falhas do
governo" porque ocasionadas pela intervenção direta do Estado no domínio econômico,
que são sugeridas mudanças de ordem econômica no âmbito estatal tal como o "[...]
alinhamento dos preços domésticos aos preços internacionais, o que seria conseguido por
meio da liberação dos fluxos de comércio e da privatização do aparelho '(im)produtivo'
estatal", conforme elucida Alexandre Aragão98.
O Estado Democrático de Direito se vê responsável por garantir a justiça social
sob essa perspectiva de um novo liberalismo, havendo a necessidade de uma maior
integração entre o poder público e o setor privado.
Essa relação público x privado já pode ser verificada por meio da participação de
"grupos de interesse" no processo decisório de políticas públicas e também em outras
parcerias com o fim de "conjugar as vantagens provenientes da capacidade empresarial
com a realização de fins de interesse público.", como explica Marçal Justen Filho99.
É uma nova fase, em que todos os serviços públicos que puderem ser organizados
segundo padrões de estrita racionalidade econômica deverão ser remetidos à iniciativa
privada, por meio da privatização ou da delegação, propondo-se ainda a liberalização de
atividades, propiciando ampla disputa pelos agentes em regime de mercado.
Ao Estado cabe, então, absorver a função de um novo modelo regulador
contemporâneo, cabendo, ao mesmo, atuar no planejamento estratégico e na avaliação
periódica de resultados de modo a alcançar objetivos de eficiência e produtividade.
A atual Constituição de 1988, apesar de ter sido confeccionada sob a euforia
democrático-populista - pois o país saía de um longo período ditatorial - estabelecendo
princípios de uma administração burocrática, centralizada, hierárquica e rígida,
esquecendo-se da grave crise pela qual o Brasil atravessava, também deixou claro que a
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prestação de determinados serviços não é exclusividade do poder público, como a
seguridade social e a educação.
Mesmo assim, foi necessário, em 1995, ser elaborado um Plano Diretor de
Reforma do Estado, sendo a terceira grande reforma da administração pública brasileira,
com a perspectiva de consolidar a estabilização da economia, bem como de garantir seu
crescimento, estabelecendo como diretriz a ser implementada pelo Estado uma nova
modalidade de administração pública.
Com isso, os direitos fundamentais passam a poder ser prestados tanto pelo Estado
quanto pela inciativa privada conforme previsão constitucional e infraconstitucional,
sendo que quando eles não são prestados recorre-se ao Poder Judiciário a fim de tutelálos.
Mesmo com toda a reforma, ainda se defronta, nos dias atuais, com diversas
políticas públicas que deixam de ser implementadas ou são executadas de forma irregular,
não garantindo a efetivação dos direitos fundamentais.
Ocorre que os legisladores constitucionais, preocupados com essa postura do
Estado, cuidaram de elaborar uma Constituição brasileira repleta de instrumentos de
acesso à Justiça que conferem legitimidade a este poder de controlar a atuação estatal,
principalmente no que diz respeito ao controle das políticas públicas e ao cumprimento
dos direitos fundamentais.
É então que o direito de acesso à justiça ganha particular atenção, pois a mera
titularidade de direitos é destituída de sentidos se houver a ausência de mecanismos para
sua efetiva reivindicação. Daí Cappelletti e Garth explicarem que: "O acesso à justiça
pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental - o mais básico dos direitos
humanos - de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não
apenas proclamar os direitos de todos".100
O Judiciário passa a ter que se preocupar com a realização das finalidades políticas
impostas aos demais poderes, garantindo a efetiva intervenção ativa do Estado. Daí falarse que houve a expansão global do Judiciário, ocorrendo, em muitos países democráticos,
a judicialização da política. Dessa forma, o magistrado não pode mais ser neutro no
aspecto político, pois ele deve ser comprometido com os fins e princípios almejados pelo
Estado.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

100

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução: Ellen Gracie Northfleet. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002. p. 13.

%

%

47%
Embora a intenção do constituinte fosse o aprimoramento do controle judicial da

atuação dos outros poderes públicos, teve como consequência um “efeito perverso”, em
razão da “judicialização da política”, conferindo uma “dimensão política” ao desempenho
do Judiciário, que deixou de ser um poder neutro.
Ocorre assim a evolução do papel do Judiciário em razão de sua interferência na
área dos outros poderes estatais, assumindo a definição de políticas públicas. Passa a
existir a judicialização das políticas por meio principalmente do controle de
constitucionalidade dos atos do Executivo e do Legislativo, dentre outros exemplos.
As democracias contemporâneas estão diante de uma intervenção cada vez mais
forte da magistratura no processo político. Essa intervenção, em princípio, não vai de
encontro com as características da democracia constitucional, a qual é fundada em um
regime político sob a égide de dois princípios, sendo eles o democrático (soberania
popular) e o liberal (defesa e garantia dos direitos de liberdade dos indivíduos).
Daí Guarnieri e Pederzoli 101 afirmarem que "uma democracia com um poder
judiciário forte é uma democracia mais forte, que oferece maiores garantias e
oportunidades a seus cidadãos".
Foi a Constituição, ao fixar direitos fundamentais com força normativa, que
estabeleceu os deveres do Estado, cabendo ao Judiciário fazer valer essa vontade
constitucional, conforme elucida Ana Paula de Barcellos 102 : "não haveria sentido em
concluir que a atividade de definição de políticas públicas deve estar totalmente infensa
ao controle jurídico. Em suma: não se trata da absorção do político pelo jurídico, mas
apenas da limitação do primeiro pelo segundo".
O crescimento do Estado Moderno conferiu um papel de destaque ao Judiciário
nas últimas décadas do século XX, tendo em vista a crescente importância que foi dada
aos tribunais administrativos e judiciais na Europa.
A Justiça passa a ser tida como um direito material e não mais um mero acesso
formal como era no Estado Liberal de Direito, que não se preocupava se as pessoas seriam
capazes ou não de utilizar plenamente a justiça e suas instituições, já que ela só podia ser
obtida por aqueles que pudessem enfrentar seus custos.
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O Estado Democrático de Direito busca justamente uma efetiva participação dos

consociados jurídicos na realização dos fins estatais. Nesse modelo democrático, o
sistema continua aberto, “as criações normativas emanam de outras fontes como a
jurisprudência, os costumes, as convenções internacionais, os princípios gerais do direito,
a doutrina etc”103.
O juiz, entretanto, não deve mais assumir sozinho o encargo de decidir, mas deve
incentivar a composição de relações processuais no âmbito da jurisdição em que haja
interação e cooperação entre as partes, dando espaço para a adoção de métodos nãojurisdicionais de solução de lides (autocomposição, mediação, etc.) e de fato constituindo
um sistema de pacificação social.
É nesse sentido que se fala no dever de cooperação entre as partes, pregando-se a
adoção de um “procedimento argumentativo da busca cooperativa da verdade” 104. Desse
modo, o peso da reconstrução jurídica, que no modelo do Estado Social deve ser
suportado por um juiz Hércules, é deslocado para uma comunidade deliberante105.
Passa-se a ter, no direito pós-moderno, um juiz Hermes, o deus da comunicação,
da circulação, da intermediação; é um intérprete, um mediador, um porta-voz. O presente
modelo é uma dialética entre transcendência e imanência106. A proposta é de uma “teoria
do direito como circulação de sentido”, “um processo coletivo, ininterrupto e
multidirecional de circulação do logos jurídico” 107.
O direito em um Estado Democrático é líquido e denso ao mesmo tempo. Convém
mencionar que o correspondente latino de Hermes (grego) é Mercúrio, representado hoje
por um metal de alta densidade que, não obstante, encontra-se no estado líquido. Essa
“liquidez jurídica” se dá por meio da equidade e permite ao direito preencher os buracos
nas relações sociais. “Somente a lei mesma de circulação do discurso jurídico pode aclarar
sua gênese e seu desenvolvimento. [...] Antes de ser regra de instrução, o direito é razão
(logos), discurso, significado em suspenso” 108.
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Essa capacidade de integração social só é possível de ser atingida em razão da

obediência a um procedimento que eleva o dissenso para promover o consenso109. Vejamse as palavras de Ost110:
Seja qual for o conteúdo material das soluções que se impõe, o direito
é antes de tudo um procedimento de discussão pública razoável, um
modo de solução de conflitos equitativo e contraditório. [...] A primeira
garantia de legitimidade reside no respeito às condições da discussão
sem coação. Esse respeito às formas, aos prazos, aos procedimentos é
realmente essencial e consubstancial ao direito.

O modelo jurídico do Estado Democrático de Direito é embasado na teoria do
discurso, na racionalidade comunicativa e em um processo participativo e cooperativo,
em que é preciso compreender a sociedade para entender o conflito e tentar resolvê-lo
com o auxílio, se possível, das partes envolvidas.
Tudo isso deve ser discutido sob o estabelecimento de um laço necessário entre o
respeito ao procedimento e os direitos fundamentais111. O que constitui, precisamente, a
ideia de um formalismo valorativo 112 que deve abranger ao menos quatro valores
fundamentais: segurança jurídica, participação, liberdade e efetividade.
É exatamente por ter sido constituído esse novo modelo que se torna possível e
necessária a adoção de mecanismos de pacificação dos conflitos cujo foco principal esteja
nas partes e não no Estado juiz, tal qual é a mediação, nitidamente mais participativa e
dialógica em relação à jurisdição.
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O juiz Hermes deve, igualmente, apresentar-se como um mediador da relação

entre as partes, deve buscar, a todo momento, a conciliação, deve garantir a interação, a
cooperação, a lealdade e a boa-fé de todos os participantes do processo, não tendo mais
que haver os ditames de uma decisão impositiva e solitária emanada por ele.
Seu dever reside em equilibrar a relação processual, ocupando um lugar entre a
inércia de Júpiter e o egocentrismo de Hércules. O juiz do presente modelo é mais
humano, reconhece suas limitações e busca apoio nos interessados pelo desfeche da
relação processual.
Com isso, supera-se o princípio monológico que amparava a existência do juiz
Hércules e que afastava a ideia de cooperação como condição para o desenvolvimento de
um procedimento de base racional, discursiva e valorativa de determinação da justiça no
caso concreto 113 . Essa superação, em verdade, deve ser buscada tanto no interior da
própria jurisdição como por métodos não-jurisdicionais de pacificação social, tal qual é a
mediação.
Especial atenção deve se dar ao acesso à justiça, pois para se ter um sistema
participativo e cooperativo é preciso garantir o acesso de todos a esse modelo
jurisdicional. Não sendo à toa que os problemas atinentes a tal acesso são, nas sociedades
contemporâneas, objeto de estudo do moderno processo civil.
O Judiciário começa a ser visto por muitos juristas e filósofos da atualidade como
uma instituição estratégica nas democracias contemporâneas, funcionando em relação aos
outros Poderes, segundo Luiz Weneck Vianna114, "como uma agência indutora de checks
and balances e da garantia da autonomia individual e cidadã.".
Registre-se que, no mundo contemporâneo, superou-se a aplicação dogmática da
Teoria da Separação dos Poderes, a qual deu lugar ao Sistema de Freios e Contrapesos,
"checks and balances", em que o Legislativo, Executivo e o Judiciário exercem a
fiscalização uns sobre os outros.
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Daí o Judiciário passar a ter, segundo Eduardo Appio 115 , atividades em dois

segmentos, sendo elas a de atuar como representante estatal incumbindo-lhe resolver os
conflitos individuais, e a atribuição de um controle político da atividade dos Poderes
Executivo e Legislativo, com base nos valores constantes da Constituição, exercendo o
controle das políticas públicas. Levando-se em conta esse controle político, é que se
buscou afastar a ingerência dos outros Poderes, assegurando-se ao Judiciário uma
autonomia administrativa e financeira.
Hoje, já há uma consciência de que o Poder Judiciário assumiu um novo papel
relevante na definição de políticas públicas na vida dos brasileiros. Questões que,
normalmente, deveriam ser resolvidas pelo Executivo ou Legislativo, acabam por ser
decididas pelo Judiciário, chegando-se ao ponto de constatar que a interferência do
Judiciário tornou-se, em muitas vezes, indispensável para a garantia e efetividade dos
direitos sociais básicos.
Segundo Rodrigo Collaço116, até a promulgação da Carta de 1988, o Judiciário era
bem pouco conhecido pela população, sendo que, hoje em dia, tem assumido uma
fundamental e ampla função. Contudo, se esse fato tem a vantagem de aproximar a
sociedade e os juízes, tem a desvantagem de levar a um acúmulo de demandas,
inviabilizando o Judiciário.
No Brasil, a evidência do Poder Judiciário começa justamente a ocorrer a partir
da Constituição de 1988, devido, em grande parte, aos inúmeros instrumentos trazidos
pela Carta Magna, que passou a facilitar o acesso da sociedade aos serviços da Justiça.
Segundo Manoel Gonçalves 117 , ela “atribuiu ao Judiciário, ao lado de seu papel
tradicional de fiscal da legalidade, um novo, o de guardião da legitimidade.”.
No mesmo sentido, Ivan Barbosa 118 sustenta que “a legitimidade do Poder
Judiciário não é baseada, como ocorre no Executivo e no Legislativo, em uma seleção
anterior do cidadão (o voto), mas sim na eficiência e justiça de suas decisões”.
Essa é uma das questões centrais desta tese, a eficiência da justiça e de suas
decisões perante um Judiciário que passou a ter um enorme crescimento na quantidade
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de processos gerando a morosidade nas decisões e tantos outros problemas que serão
aprofundados nos capítulos seguintes.
Problemática essa relatada por Manoel Gonçalves 119 que verificou que

a

expansão do Judiciário não resultou em aumento de seu prestígio, pois sua carga de
processos cresceu muito e com ela o atraso na prestação jurisdicional. Além disso, sua
intervenção na órbita político-administrativa o tornou co-responsável pelas frustrações da
opinião pública em relação ao Poder Público.
Para continuar a enfrentar o assunto, serão abordados, a seguir, os instrumentos
trazidos pela Constituição de 1988, capazes de garantir a efetividade do acesso à justiça
e dos direitos constitucionais pela população brasileira, instrumentos esses, em grande
parte, responsáveis pelo aumento do número de demandas judiciais e a consequente
geração de problemas e insatisfações junto ao Poder Judiciário e, consequentemente,
causadores da crise enfrentada atualmente por este poder.
1.4 A efetividade dos direitos constitucionais e o "acesso à justiça"
A busca constante de instrumentos efetivos para a pacificação social é uma
preocupação desde as primeiras civilizações até os dias atuais.
Desde a época do Código de Hamurabi, já eram tratadas as formas de soluções de
litígios, as quais hoje são denominadas de autodefesa, autocomposição e mediação.
Em meados do século XIV, é adotada a jurisdição como forma predominante de
solução de litígios, passando esta a ser uma das atribuições do Estado. É a partir daí que
começa a se verificar a figura do Estado-Juiz que assume a responsabilidade de exercer a
jurisdição, resolvendo os conflitos de forma imperiosa e definitiva, realidade
preponderante até os dias de hoje quase que em toda ordem processual mundial.
O acesso à justiça, isto é, à prestação jurisdicional, no Estado Liberal, existente
nos séculos XVIII e XIX, era um direito eminentemente formal, pois o Estado não se
preocupava em garantir a sua proteção, mas, tão somente, não permitia que ele fosse
infringido por outros.
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À época, como explica Cappelletti e Garth120, "O Estado, portanto, permanecia

passivo, com relação a problemas tais como a aptidão de uma pessoa para reconhecer
seus direitos e defendê-los adequadamente, na prática".
Não era preocupação do Estado a questão da incapacidade que muitos tinham de
utilizar plenamente a justiça e suas instituições, só podendo ser utilizada por aqueles que
pudessem enfrentar seus custos.
À medida que o Estado vai sofrendo suas transformações ao longo da História,
ocorre o reconhecimento dos direitos e deveres sociais, 121 e percebe-se que a mera
titularidade destes é destituída de efetividade, sendo necessária a criação de mecanismos
para a efetiva reivindicação dos mesmos perante o Poder Público.
De nada adianta uma Constituição repleta de direitos e princípios se a efetividade
dos mesmos não é alcançada. Daí relevante destaque deve ser conferido ao princípio da
efetividade, o qual é responsável pela realização do Direito, pelo desempenho concreto
de sua função social.
Luís R. Barroso

122

trata dessa efetividade dizendo: "Ela representa a

materialização, 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".
Para a realização da Constituição, é necessário que seja formada a partir de um
processo democrático e que traga, em seu bojo, não só a positivação dos direitos humanos,
em sua acepção contemporânea (englobando além dos direitos individuais e políticos, os
direitos sociais, econômicos e culturais), mas ainda os mecanismos de proteção de tais
direitos.
Por isso que o próximo passo, segundo Luiza Frischeisen123, após a criação desses
direitos em sede constitucional, foi a exigência de que "fossem de fato garantidos, por
ações estatais, seja de intervenção direta, seja de controle e fiscalização, para que o direito
à igualdade de oportunidades fosse realmente exercido".
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A Constituição da República Federativa do Brasil não cuidou apenas de

introduzir, em seu texto, o tratamento dos direitos sociais e econômicos como direitos
fundamentais, conferindo-lhes aplicação imediata, como também, o que é mais
importante, apresentou um amplo universo de normas que enunciam programas, tarefas,
diretrizes e fins a serem perseguidos pelo Estado e pela sociedade com a égide de
efetivação de tais direitos.
Percebe-se com isso uma preocupação que os constituintes brasileiros da época já
possuíam com o alcance da efetividade do enorme rol de direitos introduzidos no texto
constitucional, tendo consciência de que de nada adiantaria colocá-los em “letras mortas”
se não houvesse paralelamente a previsão constitucional das formas de efetivá-los.
No Título VIII - “Da Ordem Social” da Constituição da República, alguns direitos
sociais foram objeto de regulamentação mais detalhada, constando no Capítulo II – “Da
Seguridade Social” os direitos à saúde, à previdência social e à assistência aos
desamparados, no Capítulo III – “Da Educação, da Cultura e do Desporto”, o direito à
educação, e, no Capítulo VII – “Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso”, os
direitos à proteção à maternidade e à infância.
É nesse sentido que a Constituição de 1988 criou os instrumentos institucionais
preocupados em garantir que os direitos encontrassem confirmação fática, evitando-se a
reiteração da experiência constitucional brasileira que os restringia ao plano de funções
meramente simbólicas.
A forma de implementação e mesmo o detalhamento de tais direitos sociais
constituem a ordem social constitucional basicamente moldada nos artigos 193/232, a ser
implementada por políticas públicas, já estabelecidas, na maior parte, por legisladores
infraconstitucionais que seguem os ditames constitucionais.
Com isso, as políticas públicas da ordem social traçadas na Constituição Federal
já possuem mecanismos legais para aplicabilidade. A função de implementação, portanto,
hoje, cabe muito mais aos administradores do que aos legisladores.
Daí que surge a grande questão no âmbito do controle dos atos da administração
relativamente à implantação da ordem social constitucional. Maria Sylvia Zanella Di
Pietro124, ao tratar desse tema, afirma que este controle da administração é "poder de
fiscalização e correção que sobre ela (a administração pública) exercem os órgãos dos
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Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade
de sua atuação com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico".
O Judiciário passou a funcionar como verdadeira válvula de escape para a omissão
do Executivo ao desrespeitar os ditames constitucionais, em especial os direitos sociais
dos cidadãos. Busca-se, no Judiciário, a correta aplicação da Constituição e o efetivo
exercício dos direitos sociais assegurados na mesma e a implantação das políticas
públicas correlacionadas.
Registre-se que o crescimento da atuação do Poder Judiciário no controle dos atos
executivos e legislativos só foi possível em decorrência da criação também pelo texto
constitucional de instrumentos de acesso à justiça, os quais serão abordados mais à frente.
Após a positivação dos direitos sociais, seguiu-se um processo de positivação de
suas garantias, o que leva a um processo de judicialização de tais direitos, pois que entre
aquelas garantias estava a criação de mecanismos de tutela judicial para seu efetivo
exercício.
Essa judicialização levou ao fenômeno conhecido como politização do Judiciário,
em que ao Juiz não cabe mais apenas dizer a norma, mas sim realizar a atividade judiciária
de interpretação e de atuação legislativa e dos direitos sociais.
Não se trata, contudo, de um Juiz Legislador ou da substituição do Executivo pelo
Judiciário, mas sim de um Juiz intérprete da Constituição Federal, que deve estar em
sintonia com as demandas dos diversos setores da sociedade.
A constitucionalização dos direitos sociais, a criação de instrumentos processuais
de garantia de efetivo exercício dos mesmos agregados à não implementação desses
direitos pela administração, levam à judicialização em grande escala de tais direitos.
A relevância 125 do Poder Judiciário é fundamental nesta fase constitucional
brasileira.
Segundo Werneck Vianna126, "A descoberta desse caminho [...] será o embrião de
uma verdadeira mutação institucional na relação entre os três Poderes e na da sociedade
com o Poder Judiciário".
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Quando a prestação a que faz jus o titular do direito não lhe é entregue

voluntariamente, nasce para ele uma pretensão, isto é, um direito de ação, requerendo ao
Poder Judiciário a tutela dos interesses violados ou ameaçados.
O legislador confirmou o papel do Judiciário ao equivalente funcional do Welfare
State, vendo-se o Judiciário brasileiro como um substituto do Estado do Bem-Estar
Social, como um garantidor e via de concretização dos amplos direitos previstos na Carta
Magna.
Por essa razão Luís Roberto Barroso 127 identificou o Poder Judiciário como
grande protagonista, explicando que as normas constitucionais são direta e imediatamente
exigíveis, do Poder Público ou do particular, por meio das ações constitucionais e
infraconstitucionais, e concluindo: "O Poder Judiciário, como consequência, passa a ter
papel ativo e decisivo na concretização da Constituição".
Para o alcance das finalidades do Estado Democrático de Direito e respectivo
cumprimento e efetividade dos direitos e princípios constitucionais, o Estado passa a
precisar, como nunca, da atuação do Poder Judiciário, garantindo que a sociedade tenha
acesso ao sistema judiciário para usufruir de sua tutela.
Boaventura de Sousa Santos 128 explica com maestria essa correlação entre o
acesso à justiça e o efetivo exercício dos direitos sociais:
O tema do acesso à justiça é aquele que mais directamente equaciona
as relações entre o processo civil e a justiça social, entre igualdade
jurídico-formal e desigualdade sócio-económica. [...] A consagração
constitucional dos novos direitos económicos e sociais e sua expansão
paralela à do Estado-Providência transformou o direito ao acesso à
justiça num direito charneira, um direito cuja denegação
acarretaria a de todos os demais. Uma vez destituídos de mecanismos
que fizessem impor o seu respeito, os novos direitos sociais e
económicos passariam a meras declarações políticas, de conteúdo e
função mistificadores. (grifo nosso)

Note-se que essa atuação do Poder Judiciário, como consequência do maior acesso
à justiça, está incluída em processo mais amplo de aprofundamento do próprio exercício
da cidadania e da democracia.
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O Estado Democrático de Direito surge tendo como uma de suas finalidades a

garantia da justiça social, e esta pressupõe o acesso efetivo à justiça.
Calmon de Passos129 trata dessa democratização do Estado e do processo como
uma garantia constitucional, pois o processo passa a ser tido como um instrumento
político de participação, "[...] transforma-se ele em instrumento de formulação e
realização dos direitos. Misto de atividade criadora e aplicadora do direito, ao mesmo
tempo".
O “acesso à justiça” compreendido como um dos mais básicos direitos humanos
e consubstanciado como fundamental nas constituições político-jurídicas dos Estados
Democráticos de Direito é essencialmente necessário para a efetividade dos direitos
sociais e mais para a garantia da dignidade dos direitos humanos.
Essa concepção está atrelada à Dimensão “Social” do Direito e o “Acesso à
Justiça” exposto por Mauro Cappelletti, sendo esta uma dimensão posterior a outras duas,
quais sejam, a Dimensão Constitucional e a Dimensão Transnacional.
A Dimensão “Constitucional” consiste na busca de certos valores fundamentais
com força de lex superior, em alguns ordenamentos jurídicos modernos, que vinculam o
legislador ordinário a esses valores. Consequência disso foi a difusão das jurisdições
constitucionais. Isso tudo como resultado de um pós-guerra, em que se sentiu a
necessidade de resolver problemas atinentes à relação entre o indivíduo e o Estado.
A Dimensão “Transnacional” é responsável pela criação de leis universais como
a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, visando estabelecer uma melhor
relação dos Estados entre si.
Essas duas dimensões representam uma tentativa da humanidade responder aos
problemas que desaguaram em duas trágicas guerras mundiais e na opressão exercida por
formas odiosas de tirania de homens, de partidos e de Nações. Elas buscam resolver
grandes problemas da liberdade do indivíduo perante o poder público e os limites e
deveres do Estado em relação ao indivíduo e aos outros Estados.
Já a Dimensão “Social” do Direito e o “Acesso à Justiça” surge como uma
tentativa de responder aos problemas oriundos das profundas transformações das
sociedades industriais e pós-industriais modernas, nas quais o reclamo de Justiça adquire
um sentido cada vez mais decisivo para multidões como petição de igualdade, de real e
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efetiva igualdade de possibilidades, de desenvolvimento da pessoa e igual dignidade do
homem.
Esta última dimensão está totalmente conectada às duas anteriores, já que o
surgimento dos direitos sociais deu-se ao lado dos tradicionais direitos individuais de
liberdade da dimensão constitucional, assim como a afirmação de proteger os direitos
fundamentais, individuais e sociais, perante o acesso à justiça vai além das fronteiras dos
Estados nacionais, conforme preceitua a dimensão transnacional.
Com isso, o acesso à justiça passa a ser visto como um meio de garantir a
efetividade dos direitos sociais, os quais não podem ficar apenas no âmbito teórico da
legislação econômico-social introduzida pela política do moderno Estado Social.
O acesso à justiça é o meio de se buscar e garantir a efetividade dos direitos
sociais, promovendo a maior igualdade real e alcançando a dignidade da pessoa humana.
Cappelletti e Garth130 reconhecem a dificuldade em definir a expressão "acesso à
justiça", determinando duas finalidades básica do sistema jurídico, quais sejam: "o
sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios
sob os auspícios do Estado". Mais à frente em sua obra "Acesso à Justiça" tais autores
concordam que esse conceito tem sofrido várias transformações junto ao estudo e
ensinamentos do processo civil, mudanças essas que serão focalizadas nesta tese ao tratarse dos meios consensuais de resolução de conflitos de interesses como formas de
solucionar certos litígios.
Alcançou-se uma fase constitucional em que deve haver a garantia de que o
Judiciário possa ser acessado por todos, sendo mais do que necessária a democratização
do acesso à justiça exposto por Oliveira Vianna131 da seguinte forma:
Os nossos reformadores constitucionais e os nossos sonhadores liberais
ainda não se convenceram de que nem a generalização do sufrágio
direto, nem o self-government valerão nada sem o primado do Poder
Judiciário - sem que este poder tenha pelo Brasil todo a penetração, a
segurança, a acessibilidade que o ponha a toda hora e a todo momento
ao alcance do Jéca mais humilde e desamparado, não precisando ele para tê-lo junto a si - de mais do que um gesto da sua mão numa petição,
ou de uma palavra de sua boca num apelo.
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O Poder Judiciário, além de passar a se preocupar em decidir com base nos anseios

sociais, respeitando a teoria do discurso, garantindo a presença de um processo
participativo e cooperativo, no cumprimento dos direitos fundamentais, controlando a
atuação ou a falta de execução das políticas públicas dos Poderes Legislativo e Executivo
por meio da judicialização da política 132 , também precisa garantir o amplo acesso à
justiça, implementando, inclusive, políticas institucionais voltadas para isso.
O Estado entendeu que, para garantir a efetividade dos direitos constitucionais,
era preciso garantir o acesso à justiça a todos e, passando a se preocupar com esse fim,
criou diversos instrumentos de acesso, o que, de fato, gerou um aumento pela procura do
Poder Judiciário e, consequentemente, o crescimento do sistema jurisdicional brasileiro.
Essa ampliação do Poder Judiciário que conferiu papéis políticos ao sistema da
Justiça e facilitou o acesso a ele pela sociedade, constituiu um novo local para a
participação na vida pública. É o que J. J. Calmon de Passos133 preleciona: é preciso
conceber o processo como instrumento de realização efetiva dos direitos individuais e
coletivos, pois ele é, em última análise, um instrumento político de participação social.
Para Werneck Vianna134, esse fenômeno é consequência da vontade constituinte,
que, preocupada com o evoluir da política neoliberal e a possível contestação ao programa
social brasileiro, criou na própria Constituição novos instrumentos de acesso à justiça
como escora de proteção para a sociedade enfrentar as reformas e defender seus direitos.
O processo de judicialização da sociedade e da política originou-se da obra do
legislador constituinte, bem como do legislador ordinário: este último ao assumir mesmo
sentido da obra constitucional, ampliou e aprofundou o processo de juridificação.
Luís Roberto Barroso 135 ratifica essa posição, explicando que, em razão da
constitucionalização, do aumento da demanda por justiça e da ascensão institucional do
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Judiciário, verificou-se, no Brasil, uma expressiva judicialização de questões tanto
políticas como sociais. O autor, para sustentar sua afirmação, apresenta alguns exemplos
de temas e casos que foram objeto de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal ou
de outros tribunais tais ações relacionadas a políticas públicas, relações entre os poderes,
direitos fundamentais e demais questões do dia a dia.
Todas essas questões só foram possíveis em razão da enorme importância que a
Constituição de 1988 atribuiu ao tema “acesso à justiça”, sendo ele compreendido como
um direito fundamental, previsto principalmente nas regras do art. 5o, incisos XXXV,
LIV e LV136, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, dispositivos
garantidores dos princípios de acesso à justiça, do devido processo legal, do contraditório
e ampla defesa.
Considere-se ainda o disposto nos incisos LXXII e LXXIII do art. 5o da
Constituição de 1988, em que está prevista a gratuidade da ação popular, do habeas
corpus e do habeas data, e ainda no inciso LXXIV do mesmo artigo constitucional, em
que é garantida a assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado aos que
comprovem insuficiência de recursos.
A primeira solução para a efetividade do acesso à justiça foi a assistência
judiciária, sendo considerada "a primeira onda desse movimento novo"137. Cappelletti e
Garth 138 continuam dizendo: "a segunda dizia respeito às reformas tendentes a
proporcionar representação jurídica para os interesses 'difusos', especialmente nas áreas
da proteção ambiental e do consumidor".
Ricardo Lobo Torres139 defende que o direito à assistência jurídica é "garantia do
mínimo existencial, sob forma de imunidade tributária, e compõe o status negativus do
cidadão [...]".
Ocorre que, havendo concessão da gratuidade processual, o ajuizamento
representa ao cliente somente possível ganho, não implicando qualquer ônus com
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despesas processuais. Há a conjugação de baixos custos com baixa exposição a riscos,
fazendo com que haja um estímulo à judiciliazação de conflitos, o que, de fato, era a
intenção do legislador.
Ainda foi fixada no texto constitucional a determinação da criação dos Juizados
Especiais conforme previsto no art. 98, inciso I140, que deveriam ser instituídos tanto na
esfera federal quanto na estadual.
Os Juizados Especiais Cíveis e Federais, por exemplo, não implicaram redução de
demandas, mas sim o aumento na visibilidade de demandas latentes que antes não
chegavam ao Judiciário. Ao contrário do que se imaginava, a criação do JEF não
desafogou as varas federais existentes, tendo, na realidade, incentivado o ingresso de
demandas repetitivas e a atuação da advocacia de massa.
As inovações trazidas pela Constituição de 1988 redefiniram também o papel no
Ministério Público na vida republicana.
A história do Ministério Público é marcada por dois grandes processos que
culminaram na formalização do Parquet como instituição e na ampliação de sua área de
atuação.
Em 1985, a Lei n.o 7.347 de Ação Civil Pública fez crescer consideravelmente a
área de atuação do Ministério Público, ao atribuir a função de defesa dos interesses
difusos e coletivos. Antes da ação civil pública, o Ministério Público desempenhava
basicamente funções na área criminal. Na área cível, o Ministério tinha apenas uma
atuação interveniente, como fiscal da lei em ações individuais. Com o advento da ação
civil pública, o órgão passa a ser agente tutelador dos interesses difusos e coletivos.
A Constituição de 1988 para garantir a efetivação dos direitos fundamentais tratou
de fixar princípios que o assegurassem como os relativos à concretização da ordem social,
enunciando em seu art. 127 que cabe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais disponíveis.
O art. 129, inciso III, da Constituição de 1988 estipula que é função institucional
do Ministério Público a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a
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proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos
e coletivos. Posteriormente, no inciso IX do mesmo artigo, acrescenta que lhe cabe
também o exercício de outras funções que lhe forem conferidas em legislação
infraconstitucional, desde que compatíveis com aquelas estabelecidas no art. 127 da Carta
Magna.
O fortalecimento do órgão ministerial deu-se com os ditames constitucionais e
ainda ganhou mais robustez com a confecção de leis infraconstitucionais que vieram
discipliná-lo como a Lei Complementar n.o 75/93 e a Lei n.o 8.625/95 que,
respectivamente, tratam da Lei Orgânica do Ministério Público da União e da Lei
Orgânica dos Ministérios Públicos dos Estados. Todas elas estabeleceram as funções e
formas de atuação dos membros dos diversos ramos do Ministério Público, que
convergem sempre para a defesa do cidadão e, especialmente, no tocante à defesa dos
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos para a afirmação dos direitos
coletivos assegurados na Constituição.
A instituição de meios de acesso à justiça e a consequente efetivação dos mesmos
com o necessário crescimento do sistema judiciário brasileiro podem ser percebidas em
números de demandas que passaram a existir junto ao Poder Judiciário, conforme
demonstra um estudo encomendado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ)
do Conselho Nacional de Justiça intitulado "Demandas Repetitivas e a Morosidade na
Justiça Cível Brasileira"141 de julho de 2011, em que constam estas considerações:
Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, observa-se
crescente aumento da litigiosidade no Brasil, fenômeno que surge em
função do amplo rol de direitos proporcionados pela Nova Carta, quase
como um corolário do processo de redemocratização e das décadas de
direitos suprimidos da população. Enquanto em 1990 o Judiciário
recebeu 3,6 milhões de processos, já na década de 2000, esse volume
rapidamente ultrapassou o patamar de 20 milhões de ações. Esse
crescimento observado durante o período de 2004 a 2009 é apresentado
no Gráfico 1, que mostra a população.
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Gráfico 1
Total de casos novos no Poder Judiciário
(Justiça Estadual, Federal e do Trabalho) 2004 a 2009.

O Poder Judiciário brasileiro, a partir da promulgação da Constituição de 1988,
foi bem mais demandado, tendo, por consequência disso, a necessidade de aumentar seu
sistema para conseguir atender aos anseios sociais.
Juízes e tribunais tornaram-se elementos fundamentais do Estado social, já que os
órgãos do Judiciário passam a ser peça fundamental no alcance de uma igualdade real e
de fato. O gigantismo dos ramos políticos, administrativo e legislativo é sucedido pelo
“gigantismo jurisdicional” em decorrência da derivação indireta do dilatado “acesso” aos
órgãos jurisdicionais pretendidos.
Esse fenômeno tornou-se preocupante em razão da sobrecarga dos órgãos
judiciais, não apenas em razões numéricas e quantitativas, como também por razões
qualitativas, tendo em vista que a carga excessiva de trabalho pode, aos poucos, trazer
um declínio da qualidade dos procedimentos e das decisões judiciais.
Passa-se a preocupar-se não apenas com o acesso à justiça, mas também com a
qualidade dessa prestação jurisdicional142.
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À medida que são abertas novos acesso ao Judiciário, surgem novos volumes de

demandas para a apreciação da Justiça que tão somente aumentam o congestionamento
judicial. É preciso observar melhor a trajetória dos conflitos antes de sua chegada ao
Judiciário, devendo-se olhar com cautela para a criação pura e simples de novos meios
de acesso ao Judiciário.
Se a ampliação do acesso à justiça não for conjugada à capacidade de
processamento das demandas judiciais, a morosidade se torna inevitável, com reflexos
sérios sobre a efetividade do sistema, já que, como Rui Barbosa apontava, “justiça tardia
não é justiça”.
Pode-se afirmar então que essa possível “sobrecarga” dos órgãos judiciais foi um
dos motivos que gerou a crise do Judiciário, que se verifica até os dias atuais, quando se
depara com a demora dos julgamentos, a massificação das decisões e o consequente
descrédito do Judiciário.
A questão é que quando se está diante de um processo judicial indefinido, lento,
sem qualidade lamentavelmente estar-se-á diante da violação dos direitos fundamentais,
como advertem Gilmar Mendes e Paulo Gustavo143, pois toda a atuação processual e
procedimental fundamentam-se no princípio da dignidade da pessoa humana.
A Constituição foi vitoriosa ao conseguir efetivar o acesso à justiça, garantindo
de fato com que crescesse o número de pessoas com alcance à prestação jurisdicional. A
questão é que tal excesso de demanda trouxe com ele outros dilemas a serem resolvidos
como a questão da qualidade dessa justiça, a explosão de litigiosidade, a morosidade de
sua prestação, dentre outros.
O Judiciário não estava e não está preparado para esse aumento na demanda por
prestação jurisdicional, o que acabou por causar problemas. Como explica Humberto
Dalla144, "que, com o passar do tempo, a jurisdição tem-se mostrado ineficaz em diversas
situações pelos mais variados motivos, o que, juntamente com a crescente modificação
da sociedade, enseja uma busca por novos instrumentos jurisdicionados".
Esses problemas acabam por gerar uma crise institucional por que há tempos vem
passando o Judiciário brasileiro, registrando-se que, em nenhum momento, pretende-se
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atribuir aos jurisdicionados a culpa pela ineficiência da justiça brasileira que será
examinada mais à frente no segundo Capítulo.
Muitos acessam a justiça, mas o resultado desse acesso nem sempre é eficaz, isto
é, o jurisdicionado nem sempre fica satisfeito com a prestação jurisdicional.
Visando à melhoria de tal prestação e à solução de alguns problemas do Judiciário,
bem como buscando a pacificação social, foi que o Novo Código de Processo Civil
conferiu um viés novel ao conceito de "acesso à justiça", passando a ser tratado a seguir.
1.5 O acesso à justiça e sua ressignificação a partir do Novo Código de Processo Civil
O acesso ao Judiciário decorre do movimento renovatório do direito (acesso à
justiça) que procura oferecer ao cidadão o amplo e irrestrito acesso ao Judiciário em seu
significado pleno, desde a propositura da ação até a tutela definitiva do seu conflito. Tudo
isso por meio do exercício da função jurisdicional como monopólio estatal.
A Constituição de 1988 garantiu aos cidadãos que, em caso de ameaça ou violação
ao direito, busquem junto ao Estado os meios eficientes para solucionar seu conflito por
uma tutela jurisdicional que objetive a pacificação social.
Os anseios do cidadão devem ser atendidos por uma prestação jurisdicional
efetiva, em que a decisão do Estado chegue até o jurisdicionado a tempo certo e de forma
adequada, sendo, de fato, uma tutela jurisdicional efetiva.
O que se busca então é a garantia de um acesso à justiça efetivo, ou melhor, é a
efetividade do processo, que é fundamental para o alcance do direito constitucional à
adequada tutela jurisdicional, como explica Luiz Guilherme Marinoni145, sendo este um
dever do Estado quando trouxe para si o monopólio da jurisdição.
A efetividade do processo está cada vez mais em voga ante a moderna
processualística, pois é fundamental para a tutela dos direitos, já que o processo tem uma
função instrumental, devendo desempenhá-la de maneira efetiva146.
Não basta propiciar apenas o acesso ao Judiciário, sendo imprescindível oferecer
aos participantes do processo resultados justos e efetivos, que muitas vezes não são
atingidos em face da real crise vivenciada pelo Judiciário nos dias atuais.
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Por essa razão a jurisdição como único meio de acesso à justiça vem sendo

discutida frequentemente por vários estudiosos da área, a exemplo de Cappelletti e
Garth 147 , que defendem estar-se diante do terceiro movimento pelo acesso à justiça
denominado de "enfoque de acesso à justiça", incluindo os movimentos anteriores e indo
mais além ao centrar sua atenção no conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas
e procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir disputas nas sociedades
modernas.
É nessa terceira onda que surge uma preocupação, por parte dos modernos
sociólogos, relacionada à necessidade de levar em consideração as partes que se
envolvem em determinado litígio. Dessa preocupação advém a sugestão da mediação e
de outros mecanismos de interferência apaziguadora que visam preservar os
relacionamentos.
Nesse movimento foi que o Novo Código de Processo Civil brasileiro148 conferiu
ao "acesso à Justiça" uma roupagem renovada, sendo seu conceito ampliado pela
legislação infraconstitucional, que, no art. 3o, tratou de reconhecer que, em determinados
casos, a adjudicação judicial pode não ser a forma mais indicada para tratar alguns
conflitos, havendo a necessidade de introduzir no ordenamento jurídico brasileiro, por
meio de legislação federal, os mecanismos de solução adequada de conflitos.
Registre-se que os MASC (Meios Adequados de Solução de Conflitos),
terminologia utilizada no Brasil, não surgiram com o fito de tomar o lugar da jurisdição,
mas sim com o intuito de tentar demonstrar que muitos dos conflitos que assolam o
Judiciário brasileiro poderiam ser solucionados por outras formas que não a prestação
jurisdicional estatal.
Analisando a natureza do litígio, deve-se partir para optar pelo instrumento mais
efetivo: este, entretanto, pode ser a jurisdição ou os meios adequados. Cabe esclarecer
que os MACS vêm para somar à atividade jurisdicional.
Muitas das demandas que sobrecarregam o Poder Judiciário são, na verdade,
conflitos humanos escondidos por trás de conflitos jurídicos. Nesses casos, por melhor
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
147

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução: Ellen Gracie Northfleet. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002. p. 31 e 68.
148
"Art. 3o. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1o É permitida a
arbitragem, na forma da lei. § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos
conflitos. § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser
estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no
curso do processo judicial." (BRASIL, Código de Processo Civil (2015). Brasília: Senado, 2015. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 23jan.2017.

%

%

67%

que seja o juiz e por mais adequado que seja o procedimento justo e célere, a jurisdição
não se demonstrará a melhor forma de solucioná-lo. Aqui, só uma verdadeira mediação
ou conciliação será capaz de identificar e solucionar esse componente humano, a fim de
que novos conflitos jurídicos não venham a ocorrer.
O Poder Judiciário precisa adquirir a consciência de que não é em todo conflito
que se faz obrigatória a sua intervenção. Essa consciência não viola o seu papel
constitucional vinculado ao princípio da indelegabilidade da jurisdição, que proíbe o juiz
de se eximir de sua função de julgar, pois, de acordo com o inciso XXXV do art. 5o da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quando um cidadão procura o
Poder Judiciário, este não pode negar seu acesso ou dificultá-lo.
É preciso racionalizar a prestação jurisdicional, esclarecendo ao jurisdicionado
que, ao solicitar uma prestação estatal, não significa que o Poder Judiciário deva, sempre
e necessariamente, oferecer uma resposta impositiva, limitando-se à aplicação da lei ao
caso concreto.
Há inúmeros casos em que se faz necessário submeter as partes a uma instância
conciliatória, pacificadora, antes de ser proferida uma decisão técnica, quando o juiz
demonstra que sua preocupação é com a efetiva pacificação daquele litígio, e não apenas
com a prolação de uma sentença como resposta técnico-jurídica à provocação do
jurisdicionado.
Nessa perspectiva, explica o Prof. Humberto Dalla, "a efetividade não significa
ocupar espaços e agir sempre, mas intervir se e quando necessário, como ultima ratio e
com o intuito de reequilibrar as relações sociais, envolvendo os cidadãos no processo de
tomada de decisão e resolução de conflitos"149.
É importante identificar, antes de mais nada, o cerne da controvérsia, se este não
é jurídico, não está relacionado à aplicação de uma regra jurídica, não adiantando
estabelecer uma relação processual, mas sim encaminhá-la a uma solução consensual.
Uma postura contrária a esta "leva ao desnecessário movimento da máquina judicial,
custando dinheiro aos cofres públicos, sobrecarrega juízes, promotores, defensores, e não
traz qualquer consequência benéfica", como argumenta Humberto Dalla150.
Daí ser necessário serem encontradas formas eficazes de filtragem, isto é, formas
de decidir qual destino dar ao conflito que chega às portas do Judiciário, observando o
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equilíbrio que deve existir entre os Princípios de Acesso à Justiça e da Duração Razoável
do Processo.
Não adianta continuar defendendo um amplo, irrestrito e exclusivo acesso à
prestação jurisdicional, com vistas à efetividade do Princípio de Acesso à Justiça se,
atualmente, a jurisdição não atende mais de forma efetiva à demanda social de pacificação
e resolução das controvérsias, não tendo conseguido acompanhar as inúmeras
modificações culturais e sociais ocorridas desde o final do século XX.
O Princípio de Acesso à Justiça será respeitado diante de uma prestação
jurisdicional que atenda à razoável duração do processo e que consiga resolver a
controvérsia alcançando a pacificação social. Se, no caso em concreto, isso não for
atingido, deve-se ampliar o princípio constitucional de acesso à justiça, conferindo-lhe os
novos horizontes trazidos pelo Novo Código de Processo Civil, que reconheceu os
mecanismos de solução alternativa de conflitos.
Outro princípio que é preciso compreender sob a égide do que está por ora em
discussão é o da inafastabilidade da jurisdição, pois este busca garantir não apenas o
direito de ação, como também o efetivo acesso à justiça, mas o acesso depreendido da
explicação antes dada, isto é, um acesso amplo, adequado e tempestivo da tutela jurídica,
sendo a garantia das garantias constitucionais.
Há de reconhecer então que um conflito pode ser resolvido pela via estatal
(jurisdição) ou pelos chamados MASC - Meios Adequados de Solução de Conflitos. O
que importa não é o meio que será utilizado, mas sim que o fim pretendido seja alcançado,
qual seja, o da pacificação social e da efetiva tutela adequada e tempestiva.
Aos cidadãos é assegurada, em caso de violação ou ameaça ao direito, uma tutela
jurisdicional que objetive a pacificação social. Para isso, busca-se no Estado meios
eficientes para solucionar o conflito e justamente por muitas vezes faltar a efetividade à
prestação jurisdicional que a jurisdição não seria o meio de solução mais adequado para
resolver certos litígios151.
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Antes mesmo do Novo Código de Processo Civil brasileiro tratar dos meios

adequados de solução de conflitos, a Resolução n.o 125 do Conselho Nacional de Justiça
de 2010 previu a solução dos conflitos no âmbito do Poder Judiciário como uma política
pública, dispondo expressamente que a mediação e a conciliação são instrumentos
efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios152.
Não cabe ao Poder Judiciário manter esta posição paternalista153 em relação ao
jurisdicionado, recebendo toda e qualquer demanda despejada pelo cidadão que fica ao
lado, aguardando impacientemente, reclamando e praguejando se a solução demora ou
não vem do jeito que ele deseja.
As partes precisam ser envolvidas de forma mais direta na solução dos conflitos,
permitindo que haja um avanço no processo de desenvolvimento social do povo
brasileiro, sendo a mediação um excelente mecanismo que possibilita a compreensão do
conflito a partir da participação efetiva dos envolvidos.
Não há dúvida de que a instituição tanto da Resolução n.o 125/2010 do CNJ quanto
das inovações apresentadas pelo Novo Código de Processo Civil estão diretamente
relacionadas ao clamor por um novo Judiciário, tendo em vista a imensa insatisfação da
sociedade com a morosidade na prestação jurisdicional e com uma justiça sem
efetividade.
É necessário repensar o acesso à justiça sob uma interpretação neoconstitucional
do interesse de agir que adequa essa condição para o regular exercício do direito de ação
às novas concepções do Estado Democrático de Direito.
A crise do Judiciário, a explosão de litigiosidade, a morosidade da prestação
jurisdicional e os demais problemas que permeiam a esfera do sistema judiciário
brasileiro colocam em voga os princípios fundamentais do Estado Democrático de
Direito.
Repensar o processo sob a égide constitucional é fundamental para a garantia
desse modelo de Estado que prima pelo princípio da eficiência, da razoável duração do
processo, do contraditório participativo e, principalmente, da dignidade da pessoa
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PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil contemporâneo: teoria geral do
processo. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v. 1.p. 823.
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Parece-nos que ao longo da (recente) tradição democrática brasileira, talvez até como uma expressão da
culpa do Estado, ciente de seu fracasso em atender as necessidades mais básicas da população, forjou-se a
ideia de que o Poder Judiciário deve ter uma posição paternalista em relação ao jurisdicionado. (Ibid., p.
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humana, este último sendo violado a todo momento que o Poder Judiciário não presta
uma justiça a tempo e com qualidade.
Dando continuidade à discussão por ora delineada, será apresentada, no segundo
Capítulo, justamente uma releitura neoconstitucional das garantias constitucionais no
direito processual civil brasileiro que podem estar sendo violadas pelos problemas
enfrentados pela crise do Judiciário.
Nesse ambiente de ressignificação, encontram-se os pressupostos básicos para
fortalecer a base das reformas que vêm sendo feitas no processo civil brasileiro,
principalmente no que se refere à aceitação e previsão legal dos meios adequados de
soluções de conflitos.

%

%
2

71%
UMA

RELEITURA

NEOCONSTITUCIONAL

DAS

NORMAS

FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL.
Conforme foi estudado no Primeiro Capítulo, o Estado atravessou, ao longo do
século XX, três fases distintas, sendo elas: a fase da pré-modernidade no Estado Liberal,
a fase da modernidade no Estado Social e a fase da pós-modernidade no Estado
Neoliberal.
Antes do Estado Liberal, ou seja, antes da pré-modernidade predominavam as
ideias jusnaturalistas que defendiam um direito natural que não decorre de norma jurídica
do Estado (independe de norma positiva). As primeiras noções do jusnaturalismo
compreendiam o direito natural como uma lei estabelecida pela vontade de Deus ou ainda,
posteriormente, na Idade Moderna (século XVIII) como a lei ditada pela razão. A ideia
do homem possuir um espaço de integridade e de liberdade a ser preservado e respeitado
pelo próprio Estado torna-se, inclusive, o combustível das Revoluções Liberais.
Na passagem do Estado Absolutista para o Estado Liberal ainda nos séculos XVII
e XVIII, o Direito incorpora o jusnaturalismo racionalista que teve seu apogeu com a
consolidação dos ideais constitucionais em textos escritos. Ao mesmo tempo que o
movimento de codificação simbolizou a vitória do direito natural, paradoxalmente,
também representou a sua superação histórica, pois tais direitos passaram a ser
incorporados de forma generalizada aos ordenamentos positivos154.
Com isso, o direito natural é empurrado para a margem da história pela
onipotência positivista.
Surge, inicialmente, o positivismo filosófico em que a ciência é o único
conhecimento verdadeiro e objetivo. Posteriormente, é feita uma adaptação do
positivismo filosófico no mundo do Direito, intitulando-o de positivismo jurídico,
entendendo-se que direito é norma, ato emanado do Estado com caráter imperativo e
força coativa, sendo a fonte única do poder e do Direito.
O ponto culminante do positivismo jurídico corresponde ao normativismo de
Hans Kelsen155, que afasta do direito qualquer compreensão sociológica, metafísica ou
política. É então criada a sua Teoria Pura que concentra como fonte primordial do sistema
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BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
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KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. Tradução: Luís Carlos Borges.São Paulo: Martins
Fontes, 2000. p. 182 e seg.
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a norma jurídica e ainda desenvolve um sistema escalonado de normas (pirâmide).
Como Luís Roberto Barroso156 explica, a ciência do Direito, no positivismo, deve
fundar-se em juízos de fato, visando ao conhecimento da realidade e não se pautando em
juízos de valor. O ideal positivista é de neutralidade e objetividade, por isso o juiz157 era
considerado um mero revelador de verdades abrigadas no comando geral e abstrato da
lei.
Ocorre que o positivismo resultou em uma ideologia, tendo o fetiche da lei e o
legalismo acrítico servidos de disfarce para autoritarismos como o facismo na Itália e o
nazismo na Alemanha, que ascenderam totalmente dentro de uma legalidade vigente e
promoveram a barbárie em nome da lei.
Ao fim da Segunda Guerra Mundial, essa ideia de um ordenamento jurídico
indiferente a valores éticos, sendo a lei uma estrutura meramente formal, já não tinha mais
aceitação. Há o fracasso político do positivismo, surgindo o pós-positivismo no qual se
incluem 158 a definição das relações entre valores, princípios e regras, aspectos da
chamada nova hermenêutica e a teoria dos direitos fundamentais159.
O pós-positivismo está atrelado à normatividade dos princípios, é o
constitucionalismo moderno, havendo o retorno dos valores (ética e direito), cabendo
salientar que os princípios constitucionais constituem a síntese dos valores, servindo de
guia para o intérprete do direito.
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%BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
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"Mas os Juízes da Nação, como dissemos, são apenas a boca que pronuncia as palavras da lei; seres
inanimados que não lhe podem moderar nem a força, nem o rigor." (MONTESQUIEU, Charles de
Secondat, Baron de. O espírito das leis. São Paulo: Saraiva, 1987. p. 176).
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O pós-positivismo não surge com o ímpeto da desconstrução, mas como uma superação do
conhecimento convencional, guardando deferência relativa ao ordenamento positivo, mas nele introduzindo
as ideias de justiça e legitimidade. (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição.
5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 326).%
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Robert Alexy faz uso da noção de constitucionalismo discursivo: esta expressa uma teoria que enlaça o
conceito de ponderação com os de direitos fundamentais, de discurso, de jurisdição constitucional e de
representação. Ele define os direitos fundamentais como regras e como princípios. Os direitos
fundamentais, além de serem simples direitos de defesa do cidadão contra o Estado, expressam uma ordem
objetiva de valores, aplicam-se não só à relação entre cidadãos e Estado, mas a todas as áreas do Direito,
possuindo, assim, uma eficácia irradiante. Os princípios, enquanto direitos fundamentais, tendem a colidir,
o que faz com que essa colisão seja resolvida mediante o método da ponderação ou balanceamento. Os
direitos fundamentais têm, essencialmente, o caráter de princípios, e princípios são mandados de otimização
aplicáveis mediante o método da ponderação. Para Alexy, a ponderação é parte de um princípio mais
abrangente chamado de princípio da proporcionalidade. (ALEXY, Robert. Teoria dos direitos
fundamentais. Tradução: Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 13, 131-134, 572).
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Nesse modelo, o magistrado deve estar preparado para, muitas das vezes,

desempenhar um papel criativo para a solução de um problema, pois nem sempre ela
estará integralmente contida em uma norma. Tornando-se, como explica Humberto
Dalla160, um "coparticipante do papel de produção do direito, mediante integração, com
suas próprias valorações e escolhas, das cláusulas abertas constantes do sistema jurídico".
Na moderna hermenêutica constitucional, há a ponderação 161 de valores ou a
ponderação de interesses, pois o direito é compreendido como um sistema aberto de
valores, tendo como eixo central o princípio da dignidade da pessoa humana162.
O pressuposto de existência dos direitos fundamentais, no âmbito jurídico, é a sua
previsão na Constituição, tendo como fundamento a dignidade da pessoa humana,
destinando-se à população habitante nos limites do espaço territorial de uma nação
específica.
A afirmação e a importância deles foram possíveis em razão de sua sedimentação
ao longo da história, sendo inseridos, aos poucos, no texto constitucional, como normas
obrigatórias no ordenamento jurídico.
Ao afirmar os direitos fundamentais, estar-se-á atingindo o núcleo da proteção da
dignidade humana, núcleo este de valor supremo que só poderia estar amparado na
Constituição que é o local adequado para positivar as normas asseguradoras de tais
pretensões.
A Constituição da República Federativa do Brasil reservou espaço aos direitos
fundamentais e consagrou como um dos alicerces do Estado Democrático de Direito a
dignidade da pessoa humana, verificando-se o encontro do Princípio do Estado

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
160

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil contemporâneo: teoria geral do
processo. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v. 1. p. 144.
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Os princípios se comportam como mandados de otimização, pretendem eles ser realizados da forma
mais ampla possível, admitindo entretanto, aplicação mais ou menos intensa de acordo com as
possibilidades jurídicas existentes, sem que isso comprometa sua validade. Esses limites jurídicos, capazes
de restringir a otimização do princípio, são (i) regras que o excepcionam em algum ponto e (ii) outros
princípios de mesma estatura e opostos que procuram igualmente maximizar-se, impondo a necessidade
eventual de ponderação. (ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução: Virgílio Afonso
da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 81).
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"Assim, tal como a garantia do devido processo legal, o princípio da dignidade da pessoa humana
cumpre função subsidiária em relação às garantias constitucionais específicas do processo. Os direitos
fundamentais relacionados à atuação processual e procedimental fundamentam-se no princípio da
dignidade da pessoa humana, e a compreensão do processo como um fim em si mesmo e o homem como
objeto desta finalidade agride a um só tempo direitos fundamentais relacionados à existência do processo,
e também a dignidade humana. Em verdade, a aplicação escorreita ou não dessas garantias é que permite
avaliar a real observância dos elementos materiais do Estado de Direito e distinguir civilização de barbárie."
(MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 9. ed. São
Paulo: Saraiva, 2014. p. 399).
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Democrático de Direito com o núcleo dos direitos fundamentais, que é a dignidade
humana.
Jorge Miranda 163 trata da dignidade da pessoa humana como sendo a unidade
valorativa do sistema constitucional, expondo: "A Constituição [...] repousa na dignidade
da pessoa humana. [...] na concepção que faz da pessoa fundamento e fim da sociedade e
do Estado".
Esse princípio atua no sistema dos direitos fundamentais, que se apresenta como
parâmetro hermenêutico e valorativo superior da ordem constitucional e jurídica do país.
A dignidade é princípio fundamental da República Federativa, devendo exprimir
a ideia de solidariedade, enquanto um dos objetivos fundamentais desse Estado,
vinculando as relações entre os particulares, segundo explica Sarlet:
Assim, se da dignidade – na condição de princípio fundamental –
decorrem direitos subjetivos à sua proteção, respeito e promoção (pelo
Estado e particulares), seja pelo reconhecimento de direitos
fundamentais específicos, seja de modo autônomo, igualmente haverá
de se ter presente a circunstância de que a dignidade implica também,
em última ratio por força de sua dimensão intersubjetiva, a existência
de um dever geral de respeito por parte de todos (e de cada um
isoladamente) os integrantes da comunidade de pessoas para com os
demais e, para além disso e, de certa forma, até mesmo um dever das
pessoas para consigo mesmas.164

O princípio da dignidade da pessoa humana deve ser considerado como valor
maior do texto constitucional para a realização de qualquer interpretação.
O constitucionalismo chega vitorioso no início do milênio, conseguindo incluir,
nem que seja no imaginário das pessoas, a legitimidade, a limitação do poder e os valores
incorporados ao texto constitucional.
A redemocratização no Brasil impulsionou uma volta ao Direito, na necessidade
de investir na interpretação principiológica, fundada em valores, na ética e na razão
possível.
Essa ascensão política e científica do direito constitucional brasileiro é
contemporânea à reconstitucionalização do país com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988.
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As Constituições165 contemporâneas, construídas, principalmente, após a Segunda

Guerra Mundial, inseriram em seus textos, de forma explícita, elementos normativos
diretamente relacionados a valores e a opções políticas fundamentais como uma forma de
superar os regimes políticos autoritários que exerceram a opressão política bem como a
violação reiterada dos direitos fundamentais.
Tais elementos passaram a ser considerados normas jurídicas que gozam de
superioridade hierárquica sobre as demais iniciativas do Poder Público, tornando-se,
indispensável desenvolver uma dogmática específica capaz de conferir eficácia jurídica a
tais elementos, sendo este um dos desafios do neoconstitucionalismo.
A expressão “neoconstitucionalismo” tem sido utilizada por parte da doutrina para
designar o estado do constitucionalismo contemporâneo. O novo fenômeno trazido pelo
neoconstitucionalismo está relacionado à criação de instrumentos para transformar os
ideais da normatividade, superioridade e centralidade da Constituição em técnica
dogmaticamente consistente e utilizável na prática.
Ultrapassada a fase da redescoberta dos princípios como elementos normativos, o
pensamento jurídico volta-se à questão das dificuldades que sua intepretação e aplicação
oferecem, tanto na determinação de seu conteúdo quanto no de sua eficácia. Registre-se
que o modelo tradicional foi todo concebido para a interpretação e aplicação de regras e
não de princípios, daí a necessidade desta fase constitucional aplicar todo o arcabouço
constitucionalmente criado.
De fato, é possível visualizar elementos particulares que justificam a sensação
geral compartilhada pela doutrina de que algo diverso se desenvolve e, nesse sentido, não
seria incorreto falar de um novo período ou momento no direito constitucional.
Nesse constitucionalismo contemporâneo, ocorrem frequentemente conflitos
próprios entre direitos fundamentais justamente porque não é possível hierarquizá-los em
abstrato, dada a sua fundamentalidade. Ainda sob a ótica dos conflitos, substancialistas e
procedimentalistas concordam, por razões diversas, que os direitos fundamentais formam
um consenso mínimo oponível a qualquer grupo político, seja porque constituem
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Sálvio de Figueiredo Teixeira, em texto emblemático sobre a nova ordem trazida pela Constituição
Federal de 1988, disse, acertadamente, que, apesar de suas vicissitudes, “nenhum texto constitucional
valorizou tanto a ‘Justiça’, tomada aqui a palavra não no seu conceito clássico de ‘vontade constante e
perpétua de dar a cada um o que é seu’, mas como conjunto de instituições voltadas para a realização da
paz social” (TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. O aprimoramento do processo civil como garantia da
cidadania. In: _____. As garantias do cidadão na Justiça. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 80).
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elementos valorativos essenciais, seja porque descrevem exigências indispensáveis para
o funcionamento adequado de um procedimento de deliberação democrática.
A hermenêutica passa a ser neoconstitucional, pressupondo que as normas podem
assumir a feição de regras ou princípios. As regras devem ser interpretadas de acordo com
os princípios. Havendo colisão de regras, usa-se a hermenêutica tradicional. Havendo
uma contraposição de princípios, é preciso recorrer à técnica da ponderação, buscando ou
uma composição destes ou a solução que melhor se adeque ao espírito constitucional.
O discurso acerca dos princípios, da supremacia dos direitos fundamentais e do
reencontro com a Ética, deve estender-se sobre a atuação dos juízes, advogados,
promotores e demais operadores do direito, sobre a atuação do Poder Público em geral e
sobre a vida das pessoas. Trata-se, como explicam Luís Roberto Barroso e Ana Paula de
Barcellos 166 , "de transpor a fronteira da reflexão filosófica, ingressar na dogmática
jurídica e na prática jurisprudencial e, indo mais além, produzir efeitos positivos sobre a
realidade".
É dado ao jurista uma tarefa de construção, conferindo-lhe maior dignidade e
responsabilidade, sendo a sua atividade essencial para dar efetividade aos planos da
Constituição167.
Diante dessa interpretação neoconstitucional, é preciso que o direito processual se
renove, adaptando-se às atuais necessidades sociais, sob pena de perder muito da sua
efetividade, o que poderá contribuir para elevar o nível de tensão social, pois estará
falhando em seu objetivo que é promover a paz e o bem comum de toda a sociedade.
Registre-se que o Código de Processo Civil de 1973 foi promulgado muito antes
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, precisando ser reformulado
para moldar-se à nova concepção de ser do Estado brasileiro.
O acesso à Justiça deve ser garantido numa ordem civil constitucional. E para que
isso ocorre, precisam ser feita as adequações necessárias para que as normas processuais
estejam em consonância com esta nova ordem.
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BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da História. A nova interpretação
constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. In: BARROSO, Luís Roberto (Org.). A nova
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Renovar, 2006. p. 337.%
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A obra de Luiz Guilherme Marinoni 168 retoma a ideia de um processo civil

constitucionalizado, explicando que ante todas as mudanças da concepção de direito, o
juiz não pode mais declará-lo ou criar uma norma individual com base no princípio da
supremacia da lei. Ele explica que o Estado Constitucional deixa claro que a legislação
deve ser compreendida a partir dos princípios constitucionais de justiça e dos direitos
fundamentais.
Nos dias atuais, é impossível existir uma atividade jurisdicional divorciada dos
princípios constitucionais, especialmente do acesso à justiça e da dignidade da pessoa
humana.
Marinoni169 expõe que o "neoconstitucionalismo exige a compreensão crítica da
lei em face da Constituição, para ao final fazer surgir uma projeção ou cristalização da
norma adequada que também pode ser entendida como 'conformação da lei'".
Há uma nova ideologia, um novo jeito de compreender o processo civil. Pela
leitura do texto do Novo Código de Processo Civil - NCPC, é possível perceber a
preocupação em sintonizar as regras legais aos princípios constitucionais, revelando a
feição neoconstitucional do trabalho.
Tanto que entre os cinco objetivos elencados na Exposição de Motivos do Novo
Código de Processo Civil consta como o primeiro deles o seguinte: "estabelecer expressa
e implicitamente verdadeira sintonia fina com a Constituição Federal"170.
Pontua-se que seu objetivo maior é harmonizar as garantias constitucionais e o
Estado Democrático de Direito, proporcionar à sociedade o reconhecimento e a realização
dos direitos ameaçados.
No art. 1o do Novo Código de Processo Civil, está estabelecido que o "O processo
civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas
fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil [...]"171.
Com isso, fica expressa a adequação das regras processuais à Constituição da
República Federativa do Brasil, não havendo o que questionar-se sobre a matéria,
aplicação e interpretação do direito.
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MARINONI, Luiz Guilherme. A jurisdição no Estado contemporâneo. In:_____ (Coord.). Estudos de
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BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília: Senado, 2015. Disponível em:
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Ao dizer que o processo civil será disciplinado de acordo com os valores e

normas172 fundamentais, o legislador está adotando, expressamente, a teoria do direito
processual constitucional, ratificando a tese que compara o direito constitucional ao
tronco de uma árvore, sendo o direito processual um de seus galhos, não sendo possível
conceber a existência de qualquer regra processual sem a aspiração na atmosfera
constitucional.
O art. 1o é o dispositivo central do Novo Código de Processo Civil, deixando claro
que o alicerce deste processo é a Constituição da República Federativa do Brasil,
consagrando a sua supremacia substancial.
A edição deste Novo Código é um sinal de ruptura com a modernidade, reduzindo
o abismo antes existente entre o direito constitucional (e a interpretação ativa que vem
sendo feita de suas normas) e o direito infraconstitucional.
Significa, ainda, o esforço do legislador infraconstitucional para "densificar o
direito de ação como direito a um processo justo e, muito especialmente, como um direito
à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva dos direitos", nas precisas palavras
de Marinoni e Mitidiero173.
Ocorre que, tendo como premissa o neoconstitucionalismo, tais métodos e
resultados, ainda que auxiliados pelos meios de integração, não podem mais ser avaliados
independentemente do Texto Constitucional.
De fato, o Novo Código de Processo Civil veio para garantir um eficiente sistema
processual, consciente de que nada adianta a existência de normas de direito material sem
sua correlata realização por meio do processo.
O Novo Código conta com uma Parte Geral, no Livro I, em que são mencionados
os princípios constitucionais de especial importância para todo o processo civil, bem
como regras gerais, que dizem respeito a todos os demais Livros. A Parte Geral
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"Na trajetória que os conduziu ao centro do sistema, os princípios tiveram que conquistar o status de
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aplicabilidade direta e imediata. A dogmática moderna avaliza o entendimento de que as normas em geral,
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Ana Paula de. O começo da História: a nova interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito
brasileiro.
Disponível
em:
<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista23/
revista23_25.pdf>. Acesso em: 10mar.2017).
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MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. O projeto do CPC: crítica e propostas. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2010. p. 16.
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desempenha o papel de chamar para si a solução de questões difíceis relativas às demais
partes do Código, já que contém regras e princípios gerais a respeito do funcionamento
do sistema.
O Enunciado n.o 369174 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece
que "O rol de normas fundamentais previsto no Capítulo I do Título Único do Livro I da
Parte Geral do CPC não é exaustivo.".
É pertinente a orientação desse Enunciado, pois o processo, enquanto instrumento
de solução de conflitos, precisa ser um processo justo, formado em consonância aos
preceitos da dignidade da pessoa humana. Deve respeitar o devido processo legal, a ampla
defesa e o contraditório, a igualdade, a publicidade dos atos judiciais e a duração do
processo por um período de tempo razoável, além das demais garantias fundamentais
inerentes à pessoa humana.
Pode-se dizer que o processo civil constitucionalizou-se. Fala-se em modelo
constitucional do processo, expressão inspirada na obra de Italo Andolina e Giuseppe
Vignera, Il modello costituzionale del processo civile italiano: corso di lezioni (Turim,
Giapicchelli, 1990).
O processo há de ser examinado, estudado e compreendido à luz da Constituição
da República Federativa do Brasil e de forma a dar o maior rendimento possível aos seus
princípios fundamentais.
O enfoque dado às garantias constitucionais pelo Novo Código de Processo Civil
traduziu as aspirações da sociedade que buscava um equilíbrio da balança da justiça entre
demandas sociais por mais celeridade dos processos, e necessidade de sentenças dotadas
de reflexão e segurança.
Não é à toa que o Novo Código de Processo Civil foi instituído à luz da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como dos princípios da
eficiência175, da duração razoável do processo e do devido processo legal. É um Código
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
174

Enunciados
do
Fórum
Permanente
de
Processualistas
Civis.
Disponível
em:
<http://portalprocessual.com/wp-content/uploads/2016/05/Carta-de-São-Paulo.pdf>.
Acesso
em:
14fev.2017.
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"uma leitura mais moderna, no entanto, faz surgir a ideia de que norma constitucional garante não só o
direito de ação, mas a possibilidade de um acesso efetivo à Justiça e, assim, um direito à tutela jurisdicional
adequada, efetiva e tempestiva. Não teria cabimento entender, com efeito, que a Constituição da República
garante ao cidadão que pode afirmar uma lesão ou ameaça a direito apenas e tão somente uma resposta,
independentemente de ser ela efetiva e tempestiva. Ora se o direito de acesso à Justiça é um direito
fundamental, porque garantidor de todos os demais, não há como imaginar que a Constituição da República
proclama apenas que todos têm direito a uma mera resposta do juiz." (MARINONI, Luiz Guilherme.
Garantia da tempestividade da tutela jurisdicional e duplo grau de jurisdição. In: CRUZ E TUCCI, José
Rogério. Garantias constitucionais do processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 218).
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"atento à premissa sociológica da pós-modernidade e plenamente inserido na dimensão
pós-positivista"176 como explica Humberto Dalla.
Toda essa lógica está atrelada ao fato de se buscar solucionar os problemas
enfrentados pela Crise do Judiciário que o conduziram ao desprestígio e a índices
alarmantes de insatisfação aos olhos do povo, tendo em vista as inúmeras violações às
garantias constitucionais que os cidadãos estavam enfrentando ante as atividades de
prestação jurisdicional.
Esse também era um o desafio da Comissão do projeto do Novo CPC, qual seja,
o de resgatar a crença no Judiciário e tornar realidade a promessa constitucional de uma
justiça pronta e célere.
Ainda não há tempo suficiente para se dizer se as pretensões desta Comissão
foram alcançadas, tendo em vista que o novo dispositivo processual está em vigor há mais
ou menos 01 (um) ano apenas, mas há como se analisar algumas das garantias que foram
ratificadas pelo Novo Código de Processo Civil.
Essa novidade na legislação infraconstitucional em fazer referência expressa às
garantias processais constitucionais logo na Parte Geral do Novo Código de Processo
Civil consagrou as normas fundamentais do processo civil.
É justamente sobre tais normas fundamentais do processo civil que se passa a
discorrer em específico, registrando que muitas delas merecem relevante destaque no
presente trabalho pois criam um excelente cenário para serem implementados e efetivados
os métodos adequados de solução de conflitos que é o ponto central desta tese.
2.1 Da Inafastabilidade da Apreciação Jurisdicional
A noção de acesso à justiça inexistiu no período do Império brasileiro, sendo que o
início do movimento ocorreu no século XX e era restrito à ideia de justiça caritativa177.
Inicialmente, o acesso era apenas formal, assim como era a igualdade. O Estado era
passivo em relação aos problemas sociais, não se preocupava com a questão relacionada
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PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil contemporâneo: teoria geral do
processo. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v. 1. p. 130.
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“A noção de acesso à justiça como atividade caritativa, como favor prestado aos mais pobres única e
exclusivamente no campo da litigância, do processo, e em especial na área penal, foi a tônica dominante
[...] que nos países em desenvolvimento como o Brasil, retrata o ideário do Estado liberal (a igualdade
meramente formal), tendo praticamente como ressalva única de monta a criação da justiça do trabalho, a
qual será abordada adiante com maiores detalhes”. (CARNEIRO, Paulo Cesar Pinheiro. Acesso à justiça:
juizados especiais cíveis e ação civil pública: uma nova sistematização da teoria geral do processo. Rio de
Janeiro: Forense, 2007. p. 42).

%

%

81%

às barreiras econômicas para o acesso ao tribunal178. Com isso, o acesso à justiça no
sentido formal protegia tão somente os cidadãos que possuíam condições financeiras de
custear um processo e que também habitavam em grandes centros urbanos onde o
aparelho judicial encontrava-se próximo.
Com o surgimento do Welfare State, o acesso efetivo à justiça passa a ser
reconhecido como um direito fundamental, compreendendo o princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional como a garantia da efetiva prestação da tutela
jurisdicional, em que ao Estado-juiz atribui-se o dever de prestar a tutela jurisdicional,
em razão de o Estado deter o monopólio da jurisdição.179
Essa ideia de monopólio estatal da jurisdição decorre justamente da feição
publicista e social do processo, que surgiu com a evolução e fortalecimento do Estado,
ocorridos bem após o fim do ciclo da justiça privada no período romano.180
De acordo com Chiovenda181, com a formação do Estado, não é mais possível o
exercício da função judicial fora do âmbito estatal e sem a observação da vontade da lei.
O princípio da inafastabilidade, no seu sentido formal, impede o legislador de
restringir ilegitimamente o acesso do jurisdicionado à obtenção em tempo razoável de
uma tutela jurisdicional. Em seu sentido material, o magistrado possui amplo poder para
decidir acerca do direito material, servindo-se o cidadão de qualquer instrumento para
requerer aquilo que entende ser direito seu.
Liebman desenvolveu a Teoria Eclética entendendo que, apesar de possuir caráter
abstrato, devem as demandas ser prescindidas de condições de admissibilidade para
serem apreciadas em juízo. As condições da ação configuram numa atuação legítima do
autor, muito embora algumas vezes não se configure na prática, pois a mera alegação da
parte autora já basta para se entender como admitidas as condições da ação.182
A concepção de Justiça unitária faz concentrar a interpretação do direito pelo
Judiciário, como se o Estado tivesse avocado a função de interpretar e aplicar a lei ao
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CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução: Ellen Gracie Northfleet. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002. p. 9-10.
179
“[...] Destarte, é defeso à administração impedir ou cercear a atividade profissional do contribuinte, para
compeli-lo ao pagamento de débito, uma vez que este procedimento redundaria no bloqueio de atividades
lícitas, mercê de representar hipótese da autotutela, medida excepcional ante o monopólio da jurisdição nas
mãos do Estado-Juiz”. STJ, REsp 899664 / AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08/05/2008.
180
CRUZ E TUCCI, José Rogério. Jurisdição e poder: contribuição para a história dos recursos cíveis. São
Paulo: Saraiva, 1987. p. 5-6.
181
CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Campinas: Bookseller, 2000. p. 57.
182
LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução e notas: Cândido Rangel
Dinamarco. Rio de Janeiro: Forense, 1984. v. 1, p.147 e 151.
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caso concreto, “que se costuma chamar a indeclinabilidade, a inafastabilidade ou ainda a
ubiquidade da jurisdição”.183
O princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional está previsto no artigo
5º, inciso XXXV da Constituição da República Federativa do Brasil, o qual dispõe que a
“lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”184.
Ele é oriundo da conquista de movimentos sociais que lutaram contra os abusos
cometidos no período ditatorial, quando houve a suspensão do pleno exercício de direitos
fundamentais185, como a edição, pelo Presidente da República, do Ato Institucional nº
5/68, que retirou do Judiciário o poder de apreciar determinados atos praticados em
conformidade com o AI e seus Atos Complementares, como também dos respectivos
efeitos.186
Esse princípio, inicialmente, foi interpretado como um mero direito de ação,
atribuindo-lhe, posteriormente, outros valores que visavam ampliar o conceito de acesso
à justiça, preocupando-se com a efetiva tutela jurisdicional187.
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MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a função judicial no contemporâneo
Estado de Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p.50.
184
BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1988.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso
em: 24nov.2016.
185
“A Constituição de 1988 foi o marco zero de um recomeço, da perspectiva de uma nova história. Sem
as velhas utopias, sem certezas ambiciosas, com o caminho a ser feito ao andar. Mas com uma carga de
esperança e um lastro de legitimidade sem precedentes, desde que tudo começou. E uma novidade.
Tardiamente, o povo ingressou na trajetória política brasileira, como protagonista do processo, ao lado da
velha aristocracia e da burguesia emergente”. (BARROSO, Luís Roberto. O começo da História. A nova
interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. In: Temas de direito
constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. t. 3. p. 5).
186
NERY Jr., Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1999. p. 95. “Na ordem cronológica, veio a lume, no ano de 1988, a nova Constituição brasileira,
amplamente influenciada em diversas de suas partes pelos movimentos sociais e com as metas que se
desenhavam na legislação ordinária antes referidos, consagrando e alargando o âmbito dos direitos
fundamentais, individuais e sociais, prevendo a criação de mecanismos adequados para garanti-los,
especialmente no que se refere ao acesso à justiça [...]”. (CARNEIRO, Paulo Cesar Pinheiro. Acesso à
justiça: juizados especiais cíveis e ação civil pública: uma nova sistematização da teoria geral do processo.
Rio de Janeiro: Forense, 2007. p 55).
187
“O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional manda que as pretensões sejam aceitas em
juízo, sejam processadas e julgadas, que a tutela seja oferecida por ato do juiz àquele que tiver direito a ela
– e, sobretudo, que ela seja efetiva como resultado prático do processo”. (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 199.) “O art. 5º, XXXV, da CF/1988
não assegura apenas o direito de acesso à justiça. De nada adiantaria possibilitar o ingresso à justiça se o
processo judicial não garantisse meios e resultados. Por isto, especialmente após o acréscimo, pela EC
45/2004, do inc. LXXVIII ao art. 5º da CF/1988, a exemplo da interpretação do art. 6º, n. 1, da Convenção
Europeia de Direitos do Homem e do Cidadão, o inc. XXXV do art. 5º da CF/1988 deve ser interpretado
como um direito fundamental à tutela jurisdicional adequada, célere e efetiva.”. (CAMBI, Eduardo.
Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas públicas e protagonismo
judiciário. 2. ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 219).
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Também foi atribuído ao princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional

o entendimento, predominante no sistema brasileiro, de monopólio estatal da jurisdição,
como se somente o Judiciário detivesse a função de solucionar crises jurídicas e das mais
diversas naturezas.
Ocorre que o Estado-juiz assumiu tal posicionamento centralizador da solução dos
conflitos, e não foi capaz de conferir o necessário desenvolvimento do processo judicial,
garantindo uma prestação jurisdicional efetiva.
Ada Pellegrini Grinover explica que houve, na verdade, um "grande descompasso
entre a doutrina e a legislação [...] e a prática jurídica", pois ao "extraordinário progresso
científico da disciplina não correspondeu o aperfeiçoamento do aparelho judiciário e da
administração da Justiça”188.
Em razão da ineficiência da prestação jurisdicional pelo Estado, a ideia de “Justiça
estatal monopolizada” vai sendo substituída gradativamente pela universalidade da
jurisdição189 e do processo190.
Cândido Rangel Dinamarco ressalta que o modo de solução de conflito é o que atrai
ao método auto ou heterocompositivo, não sendo a ideia de monopólio estatal da
jurisdição mais convincente o bastante para impedir a revitalização das vias alternativas,
como a arbitragem no meio empresarial.191
A releitura do princípio da inafastabilidade da jurisdição deve ter como fundamento
o conceito moderno de acesso à justiça, que não se restringe ao acesso ao Judiciário, mas
que engloba a oportunidade de solucionar conflitos no âmbito privado.
Mauro Cappelletti e Garth ressalvam que “as cortes não são a única forma de
solução de conflitos a ser considerada”, ou seja, acesso à justiça não significa solucionar
os conflitos somente com a atuação judicial. 192 Para os autores, a “tarefa básica dos
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
188

GRINOVER, Ada Pellegrini. Novas tendências do direito processual. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 1990. p. 177.
189
“Assim como a normatividade não é monopólio do Legislativo, a realização do justo não é monopólio
do Judiciário. Há lugar para a mediação, para a arbitragem, para a negociação, para o juiz de aluguel e
outras modalidades de solução dos conflitos”. Cf. NALINI, José Renato. O juiz e o acesso à justiça. 2. ed.,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 100.
190
“O sentido contemporâneo da palavra jurisdição é desconcectado – ou ao menos não é acoplado
necessariamente – à noção de Estado, mas antes sinaliza para um plano mais largo e abrangente, onde se
hão de desenvolver esforços para (i) prevenir formação de lides, ou (ii) resolver em tempo razoável e com
justiça aquelas já convertidas em processos judiciais”. (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos
conflitos e a função judicial no contemporâneo Estado de Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.
p. 52-53).
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DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 1998.
p. 304.
192
CAPPELLETTI, Mauro; BRYANT, Garth. Acesso à justiça. Tradução: Ellen Gracie Northfleet. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002. p.12.

%

%

84%

processualistas modernos é expor o impacto substantivo dos vários mecanismos de
processamento de litígios”.193
É sob esse novo enfoque que o art. 3o do Novo Código de Processo Civil 194
consagra, na legislação infraconstitucional, a garantia da inafastabilidade da apreciação
jurisdicional195, princípio constitucional como antes previsto.
Na verdade, esse princípio constitucional impede que o legislador restrinja o
acesso à ordem jurídica ou ao ordenamento justo, impondo ao juiz o dever da prestação
jurisdicional, garantindo uma tutela efetiva a quem tiver razão, significando o próprio
acesso à justiça.
Humberto Theodoro Júnior196 explica que do ponto de vista estrutural, o acesso à
justiça exige que os órgãos e sistemas de atuação do Judiciário observem as seguintes
garantias: impessoalidade e permanência da jurisdição; independência dos juízes;
motivação das decisões; respeito ao contraditório participativo; efetividade qualitativa;
publicidade; duração razoável do processo; duplo grau de jurisdição e respeito à
dignidade humana.
Nesse mesmo dispositivo legal, o Novo Código de Processo Civil deixa claro que
"a apreciação de ameaça ou lesão a direito não será exclusividade do Poder Judiciário
estatal"197, tanto que no §1o é permitida a arbitragem na forma da Lei n.o 9.307/1996,
sendo, portanto, legítima a substituição voluntária da justiça estatal pelo juízo arbitral.
Essa submissão do litígio à arbitragem, excluindo o Poder Judiciário, é totalmente
constitucional, já tendo, inclusive, decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu
que a universalidade da jurisdição do Poder judiciário não resta ofendida quando o
afastamento decorre de vontade negocial livremente manifestada em contrato sobre bens
e direitos disponíveis198.
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CAPPELLETTI, Mauro; BRYANT, Garth. Acesso à justiça. Tradução: Ellen Gracie Northfleet. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002. p. 13.
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"Art. 3o. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1o É permitida a
arbitragem, na forma da lei. § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos
conflitos. § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser
estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no
curso do processo judicial. (BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília: Senado, 2015. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
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O art. 3o não tem correspondente no CPC de 1973. FUX, Luiz (Coord.). NEVES, Daniel Amorim
Assumpção (Org.). Novo CPC comparado. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 321.
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THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2016. v. 1.p. 74-75.
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CARNEIRO, Paulo C. Pinheiro; PINHO, Humberto Dalla Bernardina de (Coord.). Novo código de
processo civil anotado e comparado. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 3.
198
STF, Pleno, SE-AgRg 5.206/EP, Rel, Min. Sepúlveda Pertence, ac. 12.12.2001, DJU 30.04.2004, p. 29.
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A arbitragem, como sustenta Humberto Dalla, "é um procedimento fora da

jurisdição; ela não se coloca nem abaixo nem acima, mas ao lado; é um procedimento
paraestatal"199.
Ainda nos parágrafos seguintes do art. 3o do NCPC está prevista a solução
consensual de conflitos, como a conciliação, a medicação e outros métodos, atribuindo
ao Estado o encargo de promover estas práticas pacificadoras, sempre que possível.
O que se buscou ao determinar ao Estado a promoção dos meios de solução
consensual de conflitos foi combater o excesso de litigiosidade que domina a sociedade
contemporânea e sobrecarrega os órgãos do Judiciário deixando-os em crise.
Além de aliviar a pressão sobre a justiça pública200 , tais métodos consensuais
podem produzir resultados mais satisfatórios às partes do que aqueles impostos de forma
autoritária pelo Judiciário.
Na verdade, deve-se ter o cuidado de não se compreender esta inclusão dos meios
consensuais de solução de conflitos no Novo Código de Processo Civil apenas como uma
alternativa ao Judiciário de aliviar o trabalho de seus magistrados e servidores.
Apesar dessa consequência ser inevitável, isto é, de, com o tempo, os
jurisdicionados passarem a procurar outras vias para resolver seus conflitos que não o
Judiciário propriamente dito por meio de um processo formal, desocupando parte das
atividades do Poder Público, a principal contribuição que a inserção destes métodos
apresenta está atrelada à mudança de mentalidade.
A sociedade passará a pensar sob a finalidade de se obter a pacificação social, em
que as partes discutem e resolvem seus conflitos, não esperam mais uma decisão vinda
do juiz de forma impositiva, que, na maioria das vezes, não restaura as relações existentes
naquele conflito.
O Novo Código de Processo Civil afinou-se à Resolução n.o 125/2010 do CNJ201
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PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil contemporâneo: teoria geral do
processo. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v. 1. p. 102.
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A justiça italiana inseriu os meios alternativos de resolução de conflitos também tendo como uma de
suas missões, resolver a sobrecarga do judiciário, conforme expõe Chiara Besso: "I gravi problemi del
sistema giustizia hanno portato da alcuni anni il legislatore italiano a vedere i sistemi alternativi di
soluzione delle controversie come strumento per deflazionare la giustizia statuale e ottimizzare in tal modo
la sua efficienza ed offrire un migliore servizio al cittadino." (BESSO, Chiara. La mediazione italiana:
definizioni e tipologie. Revista Eletrônica de Direito Processual - REDP. v. VI. Disponível em: <
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/21574/15577>. Acesso em: 14fev.2017).
201
"[...] política pública de tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses, que
ocorrem em larga e crescente escala na sociedade, de forma a organizar, em âmbito nacional, não somente
os serviços prestados nos processos judiciais, como também os que possam sê-lo mediante outros
mecanismos de solução de conflitos, em especial dos consensuais, como a mediação e a conciliação [...]".
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ao buscar viabilizar a política pública de solução de conflitos criada pelo Conselho
Nacional de Justiça.
Com isso, o NCPC confere relevante destaque aos MASC - Métodos Adequados
de Solução de Conflitos, buscando implementar de fato a Política Nacional estabelecida
desde 2010 pelo CNJ, preocupação esta que é o objeto central do presente trabalho que
visa efetivar referida política pública por meio das parcerias público-privadas.
Essa nova concepção de acesso à justiça e, de certa forma, essa relativização do
princípio da inafastabilidade da apreciação processual, podem ser compreendidas como
responsáveis por montar um cenário no Judiciário brasileiro totalmente propício para a
implementação e o desenvolvimento dos outros meios de solução de conflitos distintos
do processo judicial com uma sentença proferida pelo juiz.
2.2 Da Razoável Duração do Processo
A norma fundamental do processo civil que inclui a garantia constitucional da
duração razoável do processo no Novo Código de Processo Civil traduz, na verdade, o
inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil202, que foi
inserido por força da Emenda Constitucional n.o 45/2004 que tratou da "Reforma do
Judiciário".
Preocupou-se o legislador infraconstitucional ao prever o art. 4o do Novo CPC em
garantir uma prestação jurisdicional satisfativa, reconhecendo ser insuficiente a mera
proclamação de direitos sem que haja meios idôneos e tempestivos para efetivá-los203.
Apesar do Código de Processo Civil de 1973 já relacionar a matéria em seu art.
125, inciso II 204 , as reclamações contra a morosidade da prestação jurisdicional não
paravam de aumentar, sendo uma das grandes responsáveis pela crise do Judiciário de
que tanto se fala já há algum tempo no país.
A lentidão na entrega da prestação jurisdicional gera uma mazela ao
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(Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/
12243-resolucao-no-125-de-29-de-novembro-de-2010>. Acesso em: 12jan.2015).
202
"a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação." (BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República
Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 24nov.2016).
203
CARNEIRO, Paulo C. Pinheiro; PINHO, Humberto Dalla Bernardina de (Coord.). Novo código de
processo civil anotado e comparado. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 4.
204
"Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: II- velar
pela rápida solução do litígio;". (BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília: Senado, 1973. Disponível
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm>. Acesso em: 14fev.2017).
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jurisdicionado que automaticamente associa a morosidade à ineficiência da justiça,
gerando um descrédito na Justiça brasileira e uma insatisfação social, pois o processo
judicial precisa ser célere e eficaz conferindo uma solução adequada, traduzindo uma
efetividade processual.
No Capítulo 1 do presente trabalho, foi apresentada uma tabela que demonstra o
crescimento do número de ações ajuizadas no Judiciário brasileiro após a promulgação
da Carta Magna de 1988, havendo uma explosão de litigiosidade e a consequente
sobrecarga dos órgãos do sistema jurisdicional, o que contribuiu ainda mais para o
aumento da morosidade desta prestação.
Essa questão da morosidade não está isenta de tratamento, já tendo sido tomadas
inúmeras providências pelo Poder Público para tentar solucioná-la. Foi a dimensão do
problema da morosidade da Justiça que motivou a assinatura do "Pacto de Estado em
favor do Judiciário mais rápido e republicano"205 pelos presidentes de todos os Poderes
em 2004, quando também foi promulgada a Emenda Constitucional n.o 45/2004 antes
mencionada.
Esse Pacto, entretanto, foi muito criticado por importantes juristas 206 que
opinaram ter sido feito sem base científica e sem a presença de profissionais ligados à
área da pesquisa, os quais de fato conheceriam as características e dificuldades dos
serviços prestados pelo Poder Judiciário e, desta forma, não atenderia aos anseios e
expectativa de uma justiça rápida e eficiente.
Em 2009, houve o II Pacto Republicano assinado pelos três poderes, tendo como
objetivos o acesso à Justiça, especialmente dos mais necessitados, o aprimoramento da
prestação jurisdicional e o aperfeiçoamento e fortalecimento das instituições do Estado.
Posteriormente, em 2010, a Resolução n.o 125 do Conselho Nacional de Justiça
veio tratar das formas de solução de conflitos no Poder Judiciário, enfatizando a
conciliação e a mediação como instrumentos efetivos de pacificação social, solução e
prevenção de litígios, preocupando-se com a excessiva judicialização dos conflitos de
interesses.
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"Poucos problemas possuem tanto consenso no tocante aos diagnósticos quanto à questão judiciária. A
morosidade dos processos judiciais e baixa eficácia de suas decisões retardam o desenvolvimento nacional,
desestimulam investimentos, propiciam a inadimplência, geram impunidade e solapam a crença dos
cidadãos no regime democrático." (DOU n. 241, de 16 de dezembro de 2004, seção I, p. 8. Disponível em:
<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/12/2004&jornal=1&pagina=8&total
Arquivos=288>. Acesso em: 14fev.2017).
206
Entrevista concedida pelo Des. Celso Luiz Limongi, Presidente da Associação Paulista de Magistrados,
à Tribuna da Magistratua. São Paulo, nov./dez. 2004, p. 9; e, pelo juiz Rodrigo Colaço, Presidente da
Associação dos Magistrados Brasileiros, ao Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, em 4/dez/2004.
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Não sendo suficientes todas essas ações emanadas pelo Poder Público, tendo em

vista que o Judiciário brasileiro ainda enfrenta o problema da morosidade na prestação
jurisdicional, o Novo Código de Processo Civil tratou de prever em seu art. 4o o seguinte
dispositivo: "As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do
mérito, incluída a atividade satisfativa"207.
Essa cláusula de razoável prazo de duração do processo traduz uma cláusula geral,
não tendo como se predeterminar qual seja a duração razoável de todos os processos,
tendo em vista que cada caso concreto possui seu grau de complexidade.
Registre-se que não se busca com essa norma fundamental do processo civil uma
celeridade a qualquer preço, pois, como explica Barbosa Moreira208, não quer dizer que
uma justiça lenta é uma justiça má, nem que uma justiça rápida seja uma justiça boa.
Segundo ele, "O que todos devemos querer é que a prestação jurisdicional venha ser
melhor do que é. Se para torná-la melhor é preciso acelerá-la, muito bem: não, contudo,
a qualquer preço”.
O tempo razoável de duração do processo é aquele que observa os princípios da
dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade, objetivando
garantir um processo realmente justo, como explica Humberto Dalla209.
Todo esse cuidado deve-se ter com as Metas fixadas pelo Conselho Nacional de
Justiça que preveem, inclusive, a punição do Magistrado que não as cumprir, não podendo
apenas agir na correria, sem se preocupar com a qualidade da prestação jurisdicional.
A punição do Estado em decorrência do dano causado pela excessiva duração do
processo já era prevista no Código de Processo Civil italiano, que reconheceu que, ao
Poder Judiciário entregar uma prestação jurisdicional tardia, gerando dano ao
demandante, surge a obrigação de o Estado indenizar as partes.
Percebe-se que esse problema da morosidade não é exclusivo do processo civil
brasileiro, pois a Constituição Americana, bem como a Convenção Europeia, evidenciam
a preocupação com o processamento em tempo hábil.
No Brasil, mesmo com todos os instrumentos implementados até o momento,
continua-se a enfrentar a questão da morosidade da prestação jurisdicional, tendo em vista
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BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília: Senado, 2015. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017.
208
BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O futuro da justiça: alguns mitos. Revista de Processo, v. 102, p.
228-237, abr.-jun. 2001. p. 232.
209
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil contemporâneo: teoria geral do
processo. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v. 1. p. 115.
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a incapacidade do Poder Judiciário julgar em tempo razoável todas as demandas que lhe
são propostas.
Parece ser quase impossível instrumentalizar todo um sistema judiciário para a
quantidade de demandas que não para de crescer ano após ano no Brasil. Logo, a busca
pela duração razoável do processo precisa se dar juntamente com mecanismos que visem
reduzir a litigiosidade no país.
A redução da litigiosidade210 passa a ser uma preocupação do Poder Judiciário
para resolver vários de seus problemas, sendo os MASC - Métodos Adequados de
Solução de Conflitos inseridos pela Política Nacional de Reforma do Judiciário prevista
na Resolução n.o 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, as vias que também
poderão ajudar a resolver tal questão.
O Novo Código de Processo Civil também trouxe os meios de resolução
consensual de conflitos como uma de suas normas fundamentais, demonstrando que há
uma sintonia de vontade de implementar de vez tais mecanismos que visam a pacificação
social, dirimindo vários conflitos que não precisam ocupar as pastas dos magistrados.
Ada Pellegrini Grinover 211 explica os fundamentos dessas vias conciliativas,
sendo um deles o fundamento funcional ou função "eficientista" que busca a
“racionalização na distribuição da Justiça, com a subsequente desobstrução dos tribunais,
pela atribuição da solução de certas controvérsias a instrumentos institucionalizados que
buscam a autocomposição”.
Esse fundamento alcança justamente o que se pretende que é reduzir a sobrecarga
do Poder Judiciário, garantindo que realmente o processo tenha uma duração razoável
quando se passa a tratar de um número menor de ações.
Além disso, as vias conciliativas, segundo Ada Pellegrini, têm o fundamento
social de pacificação social, prevenindo situações de tensões e rupturas, e, o fundamento
político que consiste na participação popular na administração da justiça.
Com a implementação efetiva desses instrumentos de pacificação social, solução
e prevenção de litígios, haverá a redução da excessiva judicialização dos conflitos de
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“Aumentar os casos solucionados via conciliação será a missão que a Justiça Federal terá para o próximo
ano, de acordo com a Meta 3. Segundo o ministro Lewandowski, é preciso enfatizar a busca pela via da
conciliação para resolver "essa explosão de litigiosidade, um fenômeno que acontece no Brasil e em todo
o mundo". Trecho do discurso do Ministro Lewandowski no encerramento do VIII Encontro Nacional do
Poder Judiciário em Florianópolis (SC). (Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/
verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=279557>. Acesso em: 10jan.2015).
211
GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; LAGRASTA NETO, Caetano (Coord.). Mediação
e gerenciamento do processo: revolução na prestação jurisdicional: guia prático para instalação do setor de
conciliação e mediação. São Paulo: Atlas, 2008. p. 1-3.
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interesses pela via contenciosa e a quantidade de recursos e de execução de sentenças que
hoje assolam o judiciário brasileiro.
Daí a relevância em trabalhar-se junto, dando destaque aos MASC, havendo a
oportunidade de serem alcançados novos números, reduzindo-se a demanda de ações
judiciais, aumentando a procura pelas vias conciliatórias, ganhando-se eficiência no
judiciário e, acima de tudo, respeitando a dignidade humana pelo recebimento de uma
solução justa e célere aos conflitos. Além de tudo, com a aplicação destas práticas, estarse-á disseminando a cultura pela pacificação social.
Desde 2010, o Conselho Nacional de Justiça vem tentando implementar essa
política pública, a qual ganhou reforço com o Novo Código de Processo Civil, mas muito
ainda há que ser feito para de fato efetivar essas novas ferramentas consensuais, sendo
oportuno pensar em recorrer à iniciativa privada para auxiliar o Estado na implementação
de tais mecanismos. É justamente o que se defende na presente tese e que se discorrerá
especificamente mais à frente.
2.3 Da Cooperação
A Cooperação é concebida pela doutrina como um desdobramento do princípio
moderno do contraditório amplo e efetivo, que já era previsto na Carta Magna, pois, como
explica Leonardo Cunha, "se o contraditório exige participação e, mais especificamente,
uma soma de esforços para melhor solução da disputa judicial, o processo realiza-se
mediante uma atividade de sujeitos em cooperação"212.
Não se pode mais compreender o princípio do contraditório como tão somente o
direito que as partes têm de participar de uma audiência bilateral, mas sim entendê-lo
como garantidor da função democrática de permitir a todos os sujeitos da relação
processual que influam sobre a formação do provimento jurisdicional 213 , cooperando
entre si. Esse moderno enfoque metodológico é denominado de contraditório
democrático.
Substitui-se a lógica dedutiva de resolução de conflitos pela lógica argumentativa,
em que o contraditório como direito de informação/reação cede espaço para o direito de
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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CUNHA, Leonardo Carneiro da. O princípio do contraditório e a cooperação no processo. In Revista
Brasileira de Direito Processual. Belo Horizonte, n. 79, jul./set. 2012. p. 153.
213
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2016. v. 1. p. 81.
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influência, em uma democracia deliberativa segundo Habermas214.
As partes, como argumenta Cabral215, passam a exercer um direito fundamental
de participação ativa, status activus processualis, nos procedimentos decisórios, sendo
este um peculiar espectro da cidadania.
Essa nova visão do princípio da cooperação não foi, por óbvio, contemplada no
Código de Processo Civil de 1973, mas foi trazida pelo art. 6o do atual CPC que o prevê
ostensivamente como norma fundamental do processo civil dispondo: " Todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva"216.
No Código de Processo Civil Português de 2013, dispositivo semelhante foi
apresentando no art. 7o - 1 que diz: " Na condução e intervenção no processo, devem os
magistrados, os mandatários judiciais e as próprias partes cooperar entre si, concorrendo
para se obter, com brevidade e eficácia, a justa composição do litígio"217.
Em ambos os dispositivos legais busca-se enfatizar a necessidade de mudar a
mentalidade tanto das partes, quanto dos advogados e demais operadores do Direito, para
que a jurisdição não seja mais provocada de forma irresponsável ou despretensiosa, mas
sim de forma clara, honesta e leal, em que todos devem participar da solução daquele
conflito.
Veda-se com isso a litigância de má-fé e efetivam-se os princípios da boa-fé e da
lealdade dos quais decorre o princípio da cooperação. É preciso priorizar um atuar
construtivo no intuito de promover um processo justo.
O princípio da boa-fé, inclusive, está previsto no art. 5o do Novo Código de
Processo Civil, que assim dispõe: "Aquele que de qualquer forma participa do processo
deve comportar-se de acordo com a boa-fé"218; com isso esse foi elevado à categoria de
norma fundamental do processo civil.
Sob a perspectiva desse princípio219, há o dever de comportamento dos sujeitos
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HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução: Flávio Beno
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. v. 1. p. 333-334.
215
CABRAL, Antônio do Passo. Nulidades no processo moderno. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 109.
216
BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília: Senado, 2015. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
217
PORTUGAL, Código de Processo Civil. Lisboa: Procuradoria Geral Distrital de Lisboa, 2013.
Disponível em: <http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1959&tabela=leis>. Acesso
em: 15fev.2017.
218
BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília: Senado, 2015. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017.
219
"a infração ao princípio da boa-fé pode, por exemplo, gerar tanto a preclusão de um poder processual
(supressio), como o dever de indenizar (em caso de dano), ou, ainda, a imposição de medida inibitória, de
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do processo segundo a boa-fé, o qual também deve ser observado na interpretação do
pedido e na decisão judicial, configurando a própria garantia do processo legal outorgado
pela Constituição.
Ao juiz, ante essa norma fundamental, cabe exercer seu papel de Hermes 220 ,
mantendo uma postura de intermediação, facilitando a comunicação, o diálogo entre as
partes, em que todos devem interagir no processo para buscar uma solução justa para o
conflito.
Às partes são impostos os deveres de participação ativa no processo, no diálogo
precedente ao julgamento da causa, sendo compartilhada a atividade cognitiva que
resultará em uma decisão fruto desta atividade processual de cooperação, mas que é uma
manifestação do poder, exclusivo do órgão jurisdicional221.
Com isso, estar-se-á dando cumprimento aos preceitos fundamentais do Estado
Democrático de Direito que visa a efetiva participação dos envolvidos na realização dos
fins estatais, sendo que um deles é o da pacificação social que requer a necessidade de
interação entre as partes da relação tanto no âmbito da jurisdição quanto no âmbito dos
métodos consensuais de conflitos não jurisdicionais.
O dever de cooperação é de toda a comunidade deliberante, havendo um
"procedimento argumentativo da busca cooperativa da verdade" 222 , como Habermas
elucida.
Há então uma participação jurisdicional quando se atribui às partes esta
possibilidade delas influenciarem na reconstrução do sentido normativo dos textos
jurídicos e do Direito não legislado no processo, como explicam Marinoni e Mitidiero223.
O princípio da cooperação introduzido no direito infraconstitucional por meio do
Novo Código de Processo Civil foi importantíssimo para garantir, de um vez por todas, a
participação das partes na resolução de conflitos, demonstrando a relevância que os
envolvidos na demanda detém na discussão e resolução das questões levadas ao judiciário
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
sanção disciplinar, de nulidade do ato processual etc." (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito
processual civil. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. v. 1. p. 81).
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OST, François. Júpter, Hércules, Hermes: tres modelos de Juez. DOXA, n. 14, 1993. p. 169-194.
Disponível
em:
<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01360629872570728587891/
index.htm>. Acesso em: 14nov.2016.
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DIDIER JR, Fredie. Os três modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e cooperativo. In:
CRUZ E TUCCI, José Rogério et al. (Coord.). Processo civil: homenagem a José Ignacio Botelho de
Mesquita. São Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 268.
222
HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução: Flávio Beno
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. v. 1. p. 283.
223
MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. O Projeto do CPC. Crítica e propostas. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2010. p. 19.
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ou mesmo às outras vias de resolução, como a conciliação e a mediação.
A mediação tem como condição prévia para o seu estabelecimento a necessidade
de legitimação procedimental-deliberativa das premissas pré-dadas à decisão, isto é, a
participação intensiva das partes, desde o início da decisão das mesmas em levar sua
questão a esta via de resolução.
Nos ensinamentos de José Maria Garcez, a mediação subsume a seguinte noção:
Nela, um terceiro, imparcial, auxilia as partes a chegarem, elas próprias,
a um acordo entre si, através de um processo estruturado. As partes,
assim auxiliadas, são as autoras das decisões e o mediador apenas as
aproxima e faz com que possam melhor compreender as circunstâncias
do problema existente e a aliviar-se das pressões irracionais e do nível
emocional elevado, que lhes embaraça a visão realista do conflito,
impossibilitando uma análise equilibrada e afastando a possiblidade de
acordo.224

As partes precisam concordar em se submeter à mediação, sendo elas as
verdadeiras autoras das decisões, sob a intermediação do mediador que assim como o juiz
de direito, ambos devem permitir que haja uma circulação multidirecional do logos
jurídico225, sempre estabelecendo o respeito ao procedimento e aos direitos fundamentais
como a segurança jurídica, a participação, a liberdade e a efetividade.
Mais uma norma fundamental de processo civil foi prevista no Novo Código de
Processo Civil com o Princípio da Cooperação, que também prepara o "terreno" para a
implementação das vias conciliatórias como meio de solução dos conflitos, tendo em vista
que um dos fundamentos essenciais destas vias é a participação das partes.
A Cooperação, assim como a Boa-fé, inclusive, podem ser definidos como
princípios que orientam a atividade do mediador e a postura dos participantes, sendo
classificados, segundo Diogo Almeida e Fernanda Paiva

226

, como "princípios

relacionados com os participantes".
Os participantes, na mediação, devem desenvolver um trabalho em conjunto
voltado a alcançar soluções mutuamente satisfatórias, pautadas no benefício mútuo para
que se possibilite o encontro de resultados duráveis, pressupondo para isso a cooperação
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GARCEZ, José Maria Rossani. Negociação. ADRS. Mediação. Conciliação e Arbitragem. 2. ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 39.
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OST, François. Júpter, Hércules, Hermes: tres modelos de Juez. DOXA, n. 14, 1993. pp. 169-194.
Disponível
em:
<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01360629872570728587891/
index.htm>. Acesso em: 14nov.2016.
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ALMEIDA, Diogo A.; PAIVA, Fernanda. Princípios da mediação de conflitos. In: ALMEIDA, Tania;
PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva. (Coord.). Mediação de conflitos para iniciantes, praticantes e
docente. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 101.
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2.4 Igualdade formal e Igualdade material
O conceito de igualdade formal e negativa que estabelecia tão somente que a lei
não deveria fixar diferenças entre os indivíduos foi substituído pelo da igualdade material,
em que se busca por uma Justiça que assegure tratamento igual para os iguais e desigual
para os desiguais (na medida de suas diferenças), de forma a restabelecer o equilíbrio
entre as partes, conforme a máxima aristotélica, e possibilitar a sua livre e efetiva
participação no processo.
Dentro e fora do processo, deve-se adotar essa conceituação positiva da isonomia,
realçando-se o conceito realista, que pugna pela igualdade proporcional que nada mais é
que conferir tratamento igual aos substancialmente iguais e tratamento desigual aos
desiguais, justamente para que supridas as diferenças se atinja a igualdade substancial.
Com a reconstrução do Estado de Direito, por meio da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, procurou-se adequar toda a legislação infraconstitucional
ao conceito de igualdade material.
Sob essa perspectiva que o Novo Código de Processo Civil 227 cuidou de
apresentar, logo em seu artigo 7o, o princípio da igualdade228, garantindo que o mesmo
seja de fato, materialmente existente, não ficando apenas no campo formal como antes se
tinha no Estado Liberal, sob o argumento de evitar a quebra da imparcialidade do
julgador.
O Novo Código aprimorou o tímido art. 125, inciso I, do CPC/73, consagrando a
isonomia como um dos pilares essenciais do processo civil contemporâneo.
Com isso, o Princípio da Isonomia integra o rol de Garantias Fundamentais do
Processo, devendo o intérprete atentar para os critérios de justiça social229, tratando todas
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"Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades
processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo
ao juiz zelar pelo efetivo contraditório." (BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília: Senado, 2015.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em:
3fev.2017).
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Não há correspondente idêntico no CPC/1973, mas há um artigo relacionado que é o 125 que assim
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as partes com igualdade, de modo que as partes envolvidas realmente desfrutem de forma
concreta das mesmas oportunidades de sucesso final.
Importante papel é desempenhado pelo juiz nessa implementação da igualdade
material, pois ele precisa garantir uma efetiva paridade de armas entre as partes,
principalmente quando há entre elas alguma relação de subordinação ou dependência,
como nas relações de família e consumo, por exemplo.
É fundamental que o magistrado considere as diferenças sociais, políticas e
econômicas existentes entre os demais sujeitos da relação processual, devendo estar
atento para as especificidades dos envolvidos em cada lide, para que possa promover a
igualização entre as partes230.
Com isso, aumenta o poder do juiz, que poderá estabelecer diferenciações no caso
concreto para garantir, efetivamente, a paridade de armas entre as partes. Tal poder do
magistrado é limitado pelo princípio constitucional da razoabilidade e sempre a
interpretação deste deverá estar associada aos critérios de justiça social.
Daí dizer-se que é muito delicada essa tarefa de reequilíbrio substancial no
processo civil, onde não se deve criar desequilíbrios privilegiados a pretexto de remover
desigualdades231.
O Enunciado 369 do Fórum Permanente de Processualistas Civis interpretou o
referido art. 7o do Novo Código de Processo Civil da seguinte forma: "O exercício dos
poderes de direção do processo pelo juiz deve observar a paridade de armas das partes.
(Grupo: Poderes do juiz)"232.
Outra forma de garantir essa igualdade material é o sistema de recursos
repetitivos, previsto no art. 1.036 e seguintes do NCPC, que juntamente com outros
institutos capazes de dar maior segurança à sociedade, foram implementados pelo Novo
Código de Processo Civil.
Paulo Carneiro e Humberto Dalla 233 explicam que o novo Código tratou de
unificar a disciplina dos recursos extraordinários e especiais repetitivos, prevista nos
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artigos 543-B e 543-C do Código de Processo Civil de 1973, organizando-os em uma
Subseção própria, composta pelos artigos 1.36 até o 1.041.
Essa criação de uma Subseção específica ao tema demonstra a preocupação do
Novo CPC em "conferir maior prestígio aos mecanismos processuais que têm por escopo
a promoção de uma superior uniformização da jurisprudência"234.
Fazendo isso, o Novo Código de Processo Civil confere maior concretude aos
princípios constitucionais da isonomia, da segurança jurídica e da duração razoável do
processo.
O incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no art. 976 e seguintes
do NCPC, é um desses institutos que cria condições para dar efetividade à isonomia e,
como explica Luiz Rodrigues Wambier 235 , "resolve também uma questão gerencial,
ligada ao grande número de processos que tratam da mesma questão de direito, no campo
daquilo que se convencionou chamar de 'ações de massa'".
Tal incidente será cabível quando houver, cumulativamente, efetiva repetição de
ações que contenham controvérsia sobre idêntica questão de direito e haja o risco de
ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.
Consegue-se alcançar, por meio desse instituto, a pacificação de uma questão
jurídica controvertida que se repete em milhares de processos já na segunda instância de
julgamento.
Alguns autores explicam, como Paulo Carneiro e Humberto Dalla, que esse
"dispositivo possibilita a uniformização da jurisprudência em âmbito nacional, já que as
questões jurídicas comuns que vierem a ser julgadas no STF ou STJ serão aplicáveis a
uma multiplicidade de ações em todo o território nacional"236.
Com esse dispositivo processual, casos idênticos receberão o mesmo tratamento,
sendo entendidos da mesma forma, bem como sendo proferida decisão semelhante.
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Algumas situações, entretanto, pautadas no interesse público e em supostas

dificuldades extraordinárias para a defesa em juízo são reconhecidas pelo direito
processual civil como razões ordinariamente invocadas para a implantação de privilégios
no seio do processo, como é o caso dos prazos em dobro da Fazenda Pública, bem como
da prioridade às causas de interesse de pessoas com idade igual ou superior a sessenta
anos (considerando, segundo o Estatuto do Idoso, que as partes idosas têm menos
expectativa de sobrevida).
Em todas as situações expostas sempre há o intuito do legislador em garantir o
princípio da igualdade substancial, que deve ser respeitado em todas as demandas,
interpretações e decisões proferidas.
2.5 Fundamentação sintética e Fundamentação analítica
Ao afirmar que o Novo Código de Processo Civil será disciplinado de acordo com
os valores e princípios, o legislador adotou, expressamente, a teoria do direito processual
constitucional.
O art.8o do Novo CPC237 contribui para a afirmação dessa teoria ao estabelecer
que o processo civil será interpretado conforme a Constituição, dando fim à hermenêutica
tradicional, passando a adotar uma hermenêutica neoconstitucional, em que as regras
devem ser interpretadas de acordo com os princípios.
Essa nova hermenêutica aumenta os poderes do juiz, podendo surgir uma ditadura
no seio do Judiciário. Daí por que passa-se a exigir que a fundamentação das decisões
judiciais seja mais profunda, devendo-se ter uma fundamentação analítica, denominada
por Marinoni238 de "fundamento do fundamento", pois as partes têm o direito de saber
quais as premissas que o juiz considerou para tomar a decisão.
O art. 11 do Novo CPC

239

também traz o princípio constitucional da

Fundamentação das Decisões Judiciais que determina ao juiz o dever de indicar as razões
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de seu convencimento de modo claro e preciso.
A partir de então, o juiz deve proferir esta fundamentação analítica em que precisa
expressar as razões de decidir, o motivo do motivo, tendo o dever de externar o processo
mental que o levou a decidir daquela maneira. Não basta mais uma fundamentação
sintética em que o juiz apenas indicava o dispositivo legal que autorizava a concessão da
medida.
Registre-se que a fundamentação analítica é necessária tanto nas decisões
positivas quanto nas negativas, sob pena de violação ao princípio do devido processo
legal, pois em ambos os casos as partes têm o direito de saber o motivo concreto que o
juiz decidiu daquela maneira, qual foi o seu raciocínio e os valores que o influenciaram
para, se preciso, exercer seu direito ao recurso e tendo condições de apresentar junto ao
órgão recursal o eventual desacerto da decisão questionada.
O art. 489 do Novo CPC240, que trata dos elementos essenciais da sentença, em
seu §1o, concretiza a ideia da fundamentação analítica ao não considerar fundamentada
uma decisão que apenas utiliza fórmulas gerais ou reproduz enunciados vagos sem
contextualizá-los ao caso concreto dos autos.
Mesmo formalmente fundamentada, uma decisão que não apresente de maneira
concreta e específica quais as razões que, de fato, levaram o juiz à conclusão adotada,
será considerada como não fundamentada.
Essa necessidade de ser proferida uma decisão com fulcro em uma fundamentação
analítica existe em decorrência das técnicas utilizadas na hermenêutica constitucional,
que passam a ser imperativas, pois não se pode mais falar em um direito processual alheio
à Constituição, bem como não pode haver a atividade hermenêutica sem considerar as
técnicas advindas com o neoconstitucionalismo.
O juiz por ter ainda o dever de dialogar com as partes durante todo o processo, o
que será mais discutido mais à frente, precisa apresentar na fundamentação de sua decisão
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

"Art. 489. São elementos essenciais da sentença: § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à
paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar
motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a
invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de
súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso
em julgamento ou a superação do entendimento." (BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília: Senado,
2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>.
Acesso em: 3fev.2017).
240

%

%

99%

toda a análise dos argumentos e das questões suscitadas pelas partes. É justamente nessa
fundamentação das decisões que se revela a "efetiva ocorrência de diálogo do juiz com
as partes"241.
Para Barbosa Moreira, a parte da fundamentação da decisão é "o mais válido ponto
de referência para controlar-se o efetivo respeito daquela prerrogativa"242, isto é, para se
averiguar se e em que medida o juiz levou em consideração ou negligenciou o material
oferecido pelos litigantes.
Com isso, todo o fundamento utilizado em uma decisão deve apoiar-se em matéria
que tenha sido previamente submetida ao diálogo das partes, sob pena de violação do
princípio do contraditório, que será discutido a seguir.
2.6 Contraditório formal e Contraditório participativo
O inciso LV do art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil trata do
princípio do contraditório e da ampla defesa243, prevendo-o tanto na esfera do processo
judicial quanto no administrativo.
Antes, compreendia-se o princípio do contraditório como formal, em que tão
somente consistia em uma exigência das partes terem ciência de uma decisão e poderem
atacar os atos processuais, resumida no binômio informação-reação 244 . Ao juiz cabia
apenas cuidar para que as partes fossem comunicadas das ocorrências processuais.
Os princípios jurídicos, por terem uma dimensão axiológica, sendo informados
por valores sociais e políticos, precisam se adequar ao conceito da realidade atual, sendo
o que ocorreu com o princípio do contraditório, que adotou uma nova concepção
contemporânea, acolhida pelo Novo Código de Processo Civil.
O atual princípio do contraditório participativo requer que haja o diálogo, que se
tenha a participação das partes, as quais não devem apenas ter ciência dos atos
processuais, mas também ter o direito de ser ouvidas, influenciando na decisão e
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participando ativamente, no convencimento do juiz e no resultado do processo.
As partes, em relação ao juiz, não têm papel de antagonistas, mas sim de
"colaboradores necessários", conforme elucida Antônio Cintra, Ada Grinover e Cândido
Dinamarco245.
O contraditório passa a ser a influência, em que é assegurado às partes a
possibilidade de efetivamente influir no desenvolvimento do processo e na preparação do
provimento final, deixando de ser a defesa, no sentido negativo de oposição ou resistência
à atuação da contraparte, como explica José Oliani246.
Para Leonardo Greco247, o contraditório é consequência do princípio político da
participação democrática, pois ele pressupõe "[...] que todos os contrainteressados tenham
o direito de intervir no processo e exercer amplamente as prerrogativas inerentes ao
direito de defesa", razão essa por que se diz que o novo contorno do contraditório
conforma-se à opção valorativa do Estado Democrático de Direito.
Juntamente com o princípio da isonomia, o contraditório constitui importante
premissa democrática que com ele se relaciona de modo a garantir um efetivo equilíbrio
entre as partes.
Os artigos 7o, parte final, 9o e 10 do Novo Código de Processo Civil tratam do
princípio do contraditório, determinando que, para ser proferida uma decisão contra uma
das partes, é obrigatória que ela seja ouvida, proibindo-se que seja proferida uma decisão
surpresa e permitindo que haja uma efetiva participação daqueles envolvidos no processo,
os quais têm o direito de atuar durante todos os momentos do processo.
A parte final do art. 7o do Novo CPC prevê que compete ao "juiz zelar pelo efetivo
contraditório"248, assim como o texto constitucional estabelecia tal garantia, sendo ainda
complementado pelos artigos 9o e 10 do mesmo dispositivo legal.
No art. 9o, é determinado que nenhuma decisão será proferida contra uma das
partes sem que ela seja previamente ouvida, guardadas as exceções processuais da tutela
provisória de urgência, das hipóteses da tutela de evidência previstas no art. 311, incisos
II e III, e da decisão prevista no art. 701, todos eles dispositivos do Novo Código de
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Processo Civil Brasileiro em que pode se ter a figura do contraditório diferido249.
A regra geral do contraditório está prevista no art. 9o, constando as exceções no
parágrafo único e em seus incisos, havendo situações em que deve haver a mitigação de
tal preceito constitucional em prol da garantia constitucional do acesso à justiça e da
efetividade processo. Nesses casos, o contraditório não incide de modo absoluto, tendo
sua eficácia diminuída em prol de outro princípio.
É quando o juiz profere sua decisão contra uma das partes sem ouvi-la
previamente, sendo que esta decisão é sempre provisória, podendo ser revogada ou
modificada pelo magistrado após a implementação do contraditório.
O juiz, conforme determina o art. 10, não poderá fundamentar sua decisão, em
qualquer grau de jurisdição, sem que tenha conferido às partes a oportunidade de se
manifestar sobre tal fundamento, mesmo que se trate de matéria em que deve decidir de
ofício.
Sob essa perspectiva, o juiz poderá invocar fundamento não suscitado pelas
partes, mas que de fato é mais adequado, sendo que para isso, é preciso abrir a
oportunidade das partes se manifestarem antes de ser proferida a decisão. Nesta ótica, o
princípio do contraditório passa a ser utilizado como forma de limitar a liberdade do juiz
em alterar a seu bel-prazer os fundamentos jurídicos250.
Todos esses dispositivos devem ser interpretados em conjunto pelo julgador, que
passa a ter o dever de dialogar com as partes durante todo o procedimento, devendo as
decisões judiciais ser precedidas de efetivo debate entre os envolvidos.
2.7 Da Eficiência
No art. 8o do Novo Código de Processo Civil251, é apresentado um dispositivo sem
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correspondente no Código de Processo Civil de 1973. Nele, são trazidas, de forma
expressa, as diretrizes constitucionais atribuídas à atuação dos órgãos da Administração
Pública, as quais passam a ser atribuídas ao Poder Judiciário.
Com isso, o exercício da atividade jurisdicional deve observar a dignidade da
pessoa humana, bem como deve guiar os atos do juiz conforme os princípios da
legalidade, publicidade e eficiência, devendo ainda observar a razoabilidade e a
proporcionalidade na interpretação e aplicação da lei, todos eles estatuídos no art. 37 da
Constituição da República Federativa do Brasil como princípios que devem gerir a
Administração Pública.
A previsão infraconstitucional do princípio da eficiência "valoriza os
compromissos específicos do processo justo com a efetividade da tutela jurisdicional",
como explica Humberto Theodoro Júnior252.
Registre-se que não basta que haja celeridade e economia processual para que se
alcance a eficiência do processo; é preciso que o procedimento e a atividade jurisdicional
sejam estruturados para que se construam regras adequadas à solução do caso com
efetividade, duração razoável, isonomia, segurança, contraditório e ampla defesa.
Haverá eficiência em um processo que respeita um tempo razoável de duração,
bem como que consegue proferir uma decisão com qualidade. Levam-se em conta, então,
a qualidade e a adequação da prestação jurisdicional entregue às partes para que o
princípio da eficiência seja garantido.
Os demais princípios da Administração Pública que não foram suscitados no art.
o

8 do Novo CPC, a saber, a impessoalidade e a moralidade, são totalmente acolhidos na
lei processual, assumindo feições normativas típicas, como a disciplina dos atos, poderes,
deveres e responsabilidades do juiz, das partes e de seus procuradores.
Por conta da moralidade, são disciplinadas as hipóteses de suspeição e
impedimento do juiz; por sua vez, pela impessoalidade, garante-se um julgamento ausente
de preferências e tendências.
O dispositivo processual ratificou a Emenda Constitucional n.o 45, a qual, a seu
turno, trouxe a implementação de um sistema aberto, preocupado com a realização dos
valores sociais, consagrados pelos princípios da eficiência, da eficácia
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associado à responsabilidade predominante operacional (fazer certo); eficácia traduz a responsabilidade
predominantemente gerencial (fazer a coisa certa), enquanto efetividade consiste na junção da eficácia e da
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razoabilidade, deixando para trás, de vez, aquele sistema positivista e burocrático que
não se preocupava com o resultado, mas tão somente com o legalismo e com a forma.
Não há dúvidas de que as relações humanas passaram a ser definitivamente
regidas por dois dogmas no mundo contemporâneo, sendo eles a eficiência e o
pragmatismo, dogmas esses que também dominam a prestação jurisdicional.
Registre-se que o alcance, na prática, de uma prestação jurisdicional com
eficiência não é fácil de ser concretizada. O próprio Conselho Nacional de Justiça - CNJ,
desde sua implementação em 2005, tem como objetivo "organizar o Judiciário de modo
a garantir o acesso a uma Justiça célere e eficaz"254, mas até os dias atuais ainda são
enfrentados problemas255 relacionados à falta de eficiência por parte dos órgãos do Poder
Judiciário brasileiro.
Vale ressaltar que o CNJ é o formulador da política do Judiciário e o elaborador
de seu planejamento estratégico, cabendo-lhe adequá-lo aos princípios da administração
pública de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Ruy Rosado de Aguiar Júnior 256 explica que o

princípio constitucional da

eficiência "deve presidir toda a atividade da Justiça, a começar pela razoabilidade
temporal", devendo para isso o CNJ substituir o modelo burocrático por um conjunto
racional de técnicas gerenciais que enfatizem o resultado.
Apesar de estar-se diante de um Judiciário "abarrotado" de ações, enfrentando
problemas de morosidade na prestação jurisdicional e a consequente insatisfação da
sociedade, não será resolvida essa questão simplesmente duplicando ou triplicando o
número de juízes e de servidores, ou ainda construindo mais e maiores prédios.
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eficiência, com a verificação do grau de realização dos resultados esperados, apurada nos planos de metas
seus relatórios. (GALATI, Lana Lígia. O Poder Judiciário sob o crivo da efetividade: diagnóstico e
planejamento como meios reais de adequação. Jornada de Planejamento e Gestão, 2, 2011. Brasília, DF.
(Anais...). Brasília, DF: Escola de Magistratura Federal da 1a Região, 2012 (Coleção Jornada de Estudos
Esmaf, 11). p. 78).
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CALHAO, Antônio Ernani Pedroso. Justiça célere e eficiente: uma questão de governança judicial. São
Paulo: LTr, 2010. p. 52.
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"[...] é preciso reconhecer que os planos e metas para melhorar os serviços, aumentar a produtividade,
eliminar os gargalos burocráticos, agilizar distribuição de processos etc., são insuficientes: incidem sobre
um sistema judicial estruturalmente inadequado para atender à demanda. A ordem judiciária do Brasil
carece urgentemente de mudanças profundas, muitas de ordem legislativa, e até constitucional, outras de
parte da administração pública. Espera-se que o CNJ, no exercício da sua competência de propor
providências (art. 103-B, §4o, VII da Constituição), sem amarras que possam decorrer da "captura"pelos
setores interessados, invista no caminho das inadiáveis reformas de base e exerça seu poder político para
ser o promotor da mudança da nossa anacrônica ordem judiciária." (AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. O
CNJ e o planejamento do Judiciário. In: MENDES, Gilmar; SILVEIRA, Fabiano Augusto Martins;
MARRAFON, Marco Aurélio (Coord.). Conselho Nacional de Justiça: fundamentos, processo e gestão.
São Paulo: Saraiva, 2016. p. 313).
256
Ibid., p. 303.
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Além do Estado não suportar mais despesas 257 , não sendo possível este ser o

caminho, é preciso reformular o modo de prestar a justiça258, abandonando esse modelo
falido.
Tal reformulação é justamente o que se está buscando implementar com a Política
Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesse instituída pelo
Conselho Nacional de Justiça, que possibilitará distribuir as demandas para serem
solucionadas nos seus devidos lugares, isto é, pelo juiz ou pelos meios consensuais, tendo
em vista que muitas das questões que adentram no Judiciário brasileiro, nem mesmo
tratam de questões jurídicas e sim sociais.
Com o direcionamento das questões às vias conciliatórias, o Judiciário poderá ter
um tempo maior para de fato se debruçar sobre as questões jurídicas, decidindo-as com
mais qualidade e celeridade, garantindo de fato o respeito ao princípio da eficiência
tutelado tanto no texto constitucional como, agora, no Novo Código de Processo Civil,
entendido como norma fundamental do processo.
A mediação realizada pela iniciativa privada seria o meio ideal para desafogar o
Judiciário, não sendo oportuno, na atual fase em que se encontram os órgãos do Judiciário
atribuir aos seus servidores e a sua estrutura mais essa atividade. Razão pela qual o
presente trabalho defende a ideia de cada vez mais incentivar-se a iniciativa privada a
instituir os Núcleos de Mediação, não sendo essa mais uma prática de um Poder que não
consegue sequer cumprir com suas obrigações essenciais, notadamente a prestação
jurisdicional. Essa crítica será aprofundada nos Capítulos seguintes.
2.8 Acesso ilimitado à justiça e Acesso racional ao Judiciário
O Princípio da Inafastabilidade da apreciação jurisdicional previsto no art.5o,
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Segundo levantamentos realizados por Ruy Rosado sobre as despesas com o judiciário em alguns países,
o Brasil gasta 3,42% do orçamento público da União com o Judiciário Federal, descontado aí o serviço da
dívida e dos precatórios, enquanto que a Justiça estadual alcança, em média, 6% da receita líquida do
Estado. Na França, na mesma época, a Justiça recebia 1,68% do orçamento geral do país. Na Itália, a Justiça
gastou 1,45% do orçamento geral. Na Alemanha, 1,85% e nos EUA 1,45%. Demonstra-se com isso que os
gastos do Brasil com o Judiciário já são bem superior aos mesmos gastos nos países ricos. (AGUIAR
JÚNIOR, Ruy Rosado de. O CNJ e o planejamento do judiciário. In: MENDES, Gilmar; SILVEIRA,
Fabiano Augusto Martins; MARRAFON, Marco Aurélio (Coord.). Conselho Nacional de Justiça:
fundamentos, processo e gestão. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 306).
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"O princípio da desburocratização e da eficiência implica que a administração pública deva organizarse por forma a possibilitar uma utilização racional dos meios ao seu dispor, simplificando tanto as suas
operações como o relacionamento com os cidadãos.". (NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Adminstração
pública e o princípio constitucional da eficiência. Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, v. 22, n.1,
p. 42, jan.2006).
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inciso XXXV da Constituição de 1988, impede que o legislador restrinja o acesso à ordem
jurídica justa, bem como impõe ao juiz o dever de prestar a jurisdição, colocando sob o
controle jurídico a responsabilidade de resolver todas as crises jurídicas que possam gerar
um estado de insatisfação.
O acesso irrestrito e irracional ao Judiciário inviabiliza, da mesma maneira que os
filtros ilegítimos, a prestação jurisdicional, haja vista a impossibilidade de se obter a
prestação do serviço de qualidade num tempo razoável.
Este direito à prestação jurisdicional é o próprio direito de Acesso à Justiça que
não pode ser considerado genérico e incondicional, pois carece das condições da
legislação processual e do direito substantivo.
E é justamente por tratar-se de um direito e não de uma obrigação que o cidadão
pode dele dispor, isto é, pode decidir, segundo seu entendimento e autonomia da vontade,
se levará ou não ao Poder Judiciário a discussão de um direito lesado.
Sob tal compreensão, pode-se entender que as ferramentas extrajudiciais de
resolução de conflitos de interesse, previstas no art. 3o do Novo Código de Processo Civil,
não ofendem em nada o Princípio da Inafastabilidade da apreciação jurisdicional,
devendo ser utilizadas numa perspectiva de adequação e efetividade.
Com isso, a leitura atual do princípio constitucional de acesso à justiça
compreende, segundo Cintra, Grinover e Dinamarco259, a "justiça arbitral e conciliativa,
incluídas no amplo quadro da política judiciária e consideradas no quadro do exercício
jurisdicional".
Continuar defendendo o direito do jurisdicionado a um livre acesso ao Judiciário,
ilimitadamente, sem restrição, resultará em manter um Judiciário que não garante uma
prestação da tutela jurisdicional a tempo, pois o órgão está repleto de demandas, das mais
variadas possíveis, o que torna impossível conferir um serviço adequado e em tempo
razoável para cada ação proposta.
Sob essa concepção ilimitada do princípio do acesso à justiça, o Judiciário tem o
dever de processar e julgar todas as causas ingressadas, em razão do que dispõe o art. 5º,
inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, não havendo limite
para o exercício da função da magistratura.
Esse acesso ilimitado pode, inclusive, violar o princípio do contraditório efetivo,
pois a ausência de tempo do magistrado de estudar profundamente cada caso concreto,
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CINTRA, A. Carlos de A.; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral
do processo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 33.
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tendo em vista a quantidade de ações que precisa julgar, pode fazer com que seja proferida
uma resposta inadequada ao conflito, seja pela tutela que não soluciona o conflito, seja
pelo decurso do tempo que impossibilitou o desfrute do direito obtido.
Sob esse mesmo raciocínio, Rodolfo de Camargo Mancuso entende que para o
acesso à Justiça continuar mantendo sua atualidade e aderência à realidade sócio-políticoeconômica do país, sua concepção precisa passar por uma releitura ordenada, "sob pena
de se degradar numa garantia meramente retórica, tampouco numa oferta generalizada e
incondicionada do serviço judiciário estatal"260.
O mesmo autor explica que a universalidade jurisdicional e uma interpretação
irreal e exacerbada do acesso à justiça permitiram evidenciar um convite à demanda, que,
recebida em uma estrutura saturada, não a resolve, potencializando ainda mais os
conflitos, culminando no que Boaventura de Sousa Santos chamou de explosão de
litigiosidade.
O inadequado direcionamento da garantia do acesso à justiça, contudo, ocasiona
a obstrução das vias jurisdicionais, sendo esse um problema crescente no Brasil, o que
acaba por promover um distanciamento entre o Poder Judiciário e a população.
É preciso fortalecer uma nova compreensão de acesso racional à justiça, que é
enaltecida pelo contraditório com a preponderância da cooperação no processo,
contradizendo totalmente com a centralização da solução da lide pelo juiz. Além do
Estado, os demais protagonistas devem colaborar para o encerramento do conflito, de
maneira que as relações não sejam judicializadas em excesso.
A mentalidade dos litigantes de aguardar que um terceiro solucione o conflito, isto
é, que o Judiciário diga quem tem mais direitos, mais razão e quem é o vencedor da
contenda, acaba por ignorar a abertura de novos caminhos inerentes a um tratamento
democrático, como explica Fabiana Spengler261.
Advindo o conflito, explica Fernanda Tartuce, deve-se disponibilizar ao cidadão
uma paleta de "ferramentas hábeis a ensejar nos indivíduos elementos de resgate de sua
própria dignidade, assumindo a responsabilidade pessoal pelo seu destino"262.
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MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a função judicial no contemporâneo
Estado de Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 55.
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SPENGLER, Fabiana Marion; SPENGLER NETO, Theobaldo (Org.). Mediação enquanto política
pública: a teoria, a prática e o projeto de lei. Santa Cruz do Sul, Edunisc, 2010. p. 23. Disponível em:
<http://www.unisc.br/pt/home/editora/e-books?id_livro=95>. Acesso em: 25fev.2017).
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TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. São Paulo: Método, 2008. p. 293.
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Em resposta ao agigantamento do Poder Judiciário, o Estado vem buscando

encontrar soluções para a crise, desde reformas legislativas que procuram encurtar o
tempo do processo, até a criação de jurisprudência defensiva, algumas das quais
estabelecem obstáculos ilegítimos de acesso aos tribunais263.
Ante essa questão, indaga-se o que é melhor para a sociedade: ter o acesso ilimitado
a uma Justiça com padrão de qualidade inferior ou criar filtros em um acesso racional de
justiça garantindo uma prestação jurisdicional mais segura e com qualidade?
Humberto Dalla responde a essa indagação afirmando que hoje deve-se buscar a
racionalização do acesso à justiça, de maneira que a tutela jurisdicional seja prestada
quando realmente for necessária para a solução do conflito e da maneira mais adequada.
O Judiciário deve ser a última via para o acesso ao direito.264
Não se pretende defender o formalismo exacerbado do processo ou mesmo o uso
de barreiras ilegítimas pelo Judiciário para impedir o crescimento progressivo de
processos nos tribunais. Todavia, ressalta-se a necessidade da releitura do princípio da
inafastabilidade da jurisdição e a consequente revisita ao instituto das condições da ação,
haja vista que não vem cumprindo com o seu escopo, que é filtrar a demanda inadequada.
A leitura irracional do acesso à justiça, de maneira que o Judiciário tenha que
necessariamente julgar todas as demandas, pode causar o efeito oposto, além de não
fortalecer a democracia com o enfraquecimento do indivíduo e da coletividade e dos
demais Poderes, que estarão sempre à mercê das interpretações judiciais.
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“Uma das mais graves deformações da justiça civil contemporânea em países da chamada civil law é a
tendência incontrolável à hipertrofia da jurisprudência dos tribunais superiores, à sua imposição autoritária
aos juízos e tribunais inferiores e à criação de obstáculos quase intransponíveis à sua superação: súmulas
vinculantes, súmulas impeditivas de recursos, sentença liminar de improcedência”. (GRECO, Leonardo.
Novas perspectivas da efetividade e do garantismo processual. In: MITIDIERO, Daniel; AMARAL,
Guilherme Rizzo (Coord.); FEIJÓ, Maria Angélica Echer Ferreira (Org.). Processo civil: estudos em
homenagem ao professor doutor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 283).
264
“Somos de opinião que as partes deveriam ter a obrigação de demonstrar ao Juízo que tentaram, de
alguma forma, buscar uma solução consensual para o conflito. Não há necessidade de uma instância prévia
formal extrajudicial, como ocorre com as Comissões de Conciliação Prévias na Justiça do Trabalho; basta
algum tipo de comunicação, como o envio de uma carta ou e-mail, uma reunião entre advogados, um
contato com o ‘call center’ de uma empresa feito pelo consumidor; enfim, qualquer providência tomada
pelo futuro demandante no sentido de demonstrar ao Juiz que o ajuizamento da ação não foi sua primeira
alternativa. Estamos pregando aqui uma ampliação no conceito processual de interesse em agir, acolhendo
a ideia da adequação, dentro do binômio necessidade-utilidade, como forma de racionalizar a prestação
jurisdicional e evitar a procura desnecessária pelo Poder Judiciário. Poderíamos até dizer que se trata de
uma interpretação neoconstitucional do interesse em agir, que adequa essa condição para o regular exercício
do direito de ação às novas concepções do Estado Democrático de Direito”. (PINHO, Humberto Dalla
Bernardina de. A mediação no direito brasileiro: evolução, atualidades e possibilidades no projeto do novo
Código de Processo Civil. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 89, jun 2011. Disponível em:
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link =revista_artigos_leitura&artigo_id=9685>. Acesso em:
26fev.2017).
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Humberto Theodoro Júnior265, em entrevista concedida à Revista Encontro, disse

que a crise de exacerbação da litigiosidade se dá justamente em razão de todos recorrerem
ao Poder Judiciário, faltando, na sociedade brasileira, uma cultura para a conciliação, para
as soluções extrajudiciais. Segundo ele, "causas muito bobas" são levadas à justiça,
tornando-a lotada e lenta. Tudo consequência de um período pós ditatura que instituiu o
direito de acesso à justiça no texto constitucional, mas acabou por gerar um sentimento
equivocado de que a litigiosidade é igual à cidadania. "Quem não litiga não é cidadão".
É preciso conscientizar o Poder Judiciário de que o cumprimento de seu papel
constitucional garantidor de uma atividade jurisdicional efetiva não consiste
necessariamente na intervenção em todo e qualquer conflito, mas sim em intervir quando
necessário, como ultima ratio. É a ideia que Rodolfo Mancuso defende de "dessacralizar
o acesso à justiça para realisticamente reduzi-lo a uma cláusula de reserva, a uma oferta
residual, operante num renovado ambiente judiciário"266.
É a essa concepção racional de acesso à justiça que se adequa perfeitamente o
reconhecimento das vias conciliatórias como outras portas de acesso ao Judiciário
brasileiro.
O filtro que deve existir é justamente no que diz respeito às vias conciliatórias,
sendo oportuno, inicialmente, verificar se aquela demanda pode ser solucionada por um
método adequado de solução de conflito e não por meio de uma decisão judicial.
Nessa perspectiva, ao mesmo tempo que se amplia o conceito de acesso à justiça,
se lhe atribui uma característica de racionalidade, pois de fato as questões que merecerão
a atenção do magistrado são efetivamente de cunho jurídico sem chances de serem
resolvidas por outro meio.
Segundo Kazuo Watanabe267, a premissa que se deve ter em mente quando se
pensa em meios consensuais de solução de conflitos é a de adequação da solução à
natureza dos conflitos e às peculiaridades e condições especiais das pessoas envolvidas.
A redução do número de processos a serem julgados pelos juízes, será uma mera
consequência.
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THEODORO JÚNIOR, Humberto. A justiça é lenta porque é desorganizada. Revista Encontro, n. 129,
30mar.2012, p. 8.
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MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a função judicial no contemporâneo
Estado de Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 62.
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WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e meios consensuais de solução de conflitos. In: ALMEIDA,
Rafael Alves de; ALMEIDA, Tania; CRESPO, Mariana Hernandez. (Org.). Tribunal Multiportas:
investindo no capital social para maximizar o sistema de solução de conflitos no Brasil. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2012. p. 89.
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Logo, pode-se, aqui, estar diante de uma porta de entrada para a aplicação de

outras formas de resolução de conflitos que não o tradicional processo judicial. Mais à
frente se focalizará o sistema “Multiportas de resolução de conflitos” 268 criado pelos
EUA.
A Exposição de Motivos da Resolução n.o 125/2010 do Conselho Nacional de
Justiça deixa claro que o acesso ao Poder Judiciário previsto na Carta Magna deve ser
interpretado como "garantia de justiça por qualquer meio adequado de solução de
conflitos", como a mediação e a conciliação. Alargou-se, assim, o conceito de acesso à
justiça, compreendendo os meios adequados que se inserem em um amplo quadro de
política judicial269.
Sob essa ótica é que o Conselho Nacional de Justiça e o Novo Código de Processo
Civil cuidaram dos meios de tratamento adequado dos conflitos de interesses270, como
mecanismos especiais de solução de conflitos que devem ser implementados no seio da
sociedade, daí considerados marcos regulatórios da nova ordem processual brasileira, os
quais serão abordados no capítulo seguinte.
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ALMEIDA, Rafael Alves de; ALMEIDA, Tania; CRESPO, Mariana Hernandez. (Org.). Tribunal
Multiportas: investindo no capital social para maximizar o sistema de solução de conflitos no Brasil. Rio
de Janeiro: Editora FGV, 2012. p. 21.
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CINTRA, A. Carlos de A.; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral
do processo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 54.
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PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. PAUMGARTTEN, Michele Pedrosa. Os desafios para a
integração entre o sistema jurisdicional e a mediação a partir do novo Código de Processo Civil. Quais as
perspectivas para a justiça brasileira? In: ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de; PANTOJA, Fernanda
Medina; PELAJO, Samantha (Coord.). A mediação no novo código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2016. p. 8.
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3 OS MARCOS REGULATÓRIOS DA MEDIAÇÃO NO BRASIL
3.1 Considerações Iniciais
A existência de conflitos é consequência direta e natural da vida em sociedade
desde os primórdios. Logo, a busca por meios para solucionar esses conflitos também é
antiga. Por isso, a utilização do instituto de mediação é tido como um dos meios de
solução de conflitos experimentado ao longo da história por diversas sociedades, culturas
e até mesmo religiões.
Segundo Fernanda Tartuce 271 , conflito é o vocábulo originário do latim,
conflictus, de confligere, sendo empregado na linguagem jurídica como sinônimo de
embate, oposição, pendência.
Conforme argumentam José Luis Bolzan e Fabiana Spengler 272, o conflito é
inevitável e salutar (especialmente quando se pretende chamar a sociedade na qual se
insere de democrática); o importante é encontrar meios autônomos de manejá-lo fugindo
da ideia de que seja um fenômeno patológico e encarando-o como um fato, um evento
fisiológico importante, positivo ou negativo conforme os valores inseridos no contexto
social analisado. Uma sociedade sem conflitos é estática.
O termo “mediação” procede do latim mediare, que significa mediar, intervir,
dividir ao meio. Derivada de mediare também a expressão mediatione e toda uma série
de outras palavras273.
A palavra Mediação evoca o significado de centro, de meio, de equilíbrio,
trazendo a ideia de um terceiro elemento que se encontra entre as duas partes, não sobre,
mas entre elas, auxiliando-as a encontrar uma solução para o conflito.
A Prof. Ada Pellegrini explica que, durante muito tempo, tanto a
heterocomposição como a autocomposição foram os instrumentos utilizados pelas
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TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. São Paulo: GEN, 2008. p. 23.
BOLZAN DE MORAIS, José Luis; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: alternativas
à jurisdição. 2. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 47.
273
Todas essas palavras possuem como prefixo med, cujos exemplos são: a) medeor: cuidar, tratar, curar;
b) meditor: meditar, pensar em, considerar; c) modestus: moderado, mensurado, comedido, razoável; d)
modero: manter dentro da medida, regular, guiar; e) modus: medida, tamanho, maneira; f) modius: medida
de capacidade; g) medhyo: médio; h) medius: que está ao centro (ROBERTS, E. A.; PASTOR, B.
Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española. Madrid: Alianza, 1997).
272
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sociedades primitivas e tribais, já que o processo jurisdicional era algo muito distante de
ser alcançado pela civilização274.
A autocomposição abrange inúmeros instrumentos275, todos eles constituídos de
técnicas que buscam levar os próprios detentores do conflito a buscar a solução
conciliativa do litígio, existindo ainda a figura de uma terceira pessoa que apenas funciona
como intermediador, não seguindo a técnica adversarial.
O presente trabalho tratará apenas do instituto da mediação enquanto instrumento
de autocomposição

276

, que está relacionado ao foco desta pesquisa, que é a

implementação de Núcleos de Mediação por meio de Parceria Público-Privada.
A mediação277 como atualmente é verificada consiste em um resultado de uma
evolução gradual e lenta que se originou da fusão de diferentes tendências, ideias,
culturas, valores e eventos.
Foi nos Estados Unidos da América - EUA, a partir da década de 1960, que o
instituto da mediação, como atualmente se apresenta, passou a ser procurado de forma
mais expressiva, pois se buscou encontrar outras formas de resolução de conflitos em
decorrência da crise enfrentada pelo Judiciário daquele país, em que os direitos
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demoravam para serem reconhecidos além de terem custos elevados para serem
questionados na esfera pública278.
É quando se quebra um primeiro paradigma atinente à participação das partes
envolvidas nos conflitos na solução de suas divergências, não mais ficando apenas a
aguardar uma posição e uma atitude do Judiciário por meio de seu magistrado.
Na América Latina, sob a influência do modelo norte-americano, a difusão da
mediação começou a ganhar força a partir da década de 1990, sendo a Argentina o
primeiro país a adotar um programa nacional de mediação, em que até os dias atuais
determina que o acesso à via judicial está previamente condicionado à tentativa de
solução por meio da mediação.
No Brasil, uma prévia concepção de mediação pode ser verificada ainda no ano
de 1824, quando ainda Império, o país era legislado por uma Carta Constitucional
decorrente das Ordenações Filipinas, que instituía a atuação conciliatória do juiz de paz
previamente aos processos judiciais, conforme dispunham os artigos 161 e 162 da referida
Carta279.
É por isso que Fagundes Cunha 280 explica que “no decorrer do período
monárquico [...], o direito brasileiro conheceu, pois, a busca da prévia conciliação entre
as partes, visando a preservação da paz e o afastamento da eternização das lides judiciais”.
Pode-se então afirmar que, no passado, pelo menos no âmbito cultural, já existia
uma tendência nacional de adotar alguns preceitos da mediação como meio de resolver
pendências existentes. O que não se tinha, contudo, eram normas regulamentadoras
concretas e explícitas no direito brasileiro.
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MAIA, Andrea; BIANCHI, Angela Andrade; GARCEZ, José Maria Rossani. Origens e Norteadores da
Mediação de Conflitos. In: ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva (Coord.). Mediação
de conflitos para iniciantes, praticantes e docentes. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 45.
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"Art. 161. Sem se fazer constar, que se tem intentado o meio da reconciliação, não se começará Processo
algum. Art. 162. Para este fim haverá juizes de Paz, os quaes serão electivos pelo mesmo tempo, e maneira,
por que se elegem os Vereadores das Camaras. Suas attribuições, e Districtos serão regulados por Lei."
(Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. Acesso em:
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O interesse pelos processos autocompositivos 281 , como pelo instituto da

mediação, ganhou força a partir dos anos noventa, sobretudo por influência da legislação
argentina282 editada em 1995.
Começa-se a perceber que o mais importante é pacificar, sendo irrelevante se essa
pacificação será alcançada por meio do Estado ou por outros meios, desde que eles sejam
eficientes283.
E é justamente sob essa perspectiva que a mediação é compreendida, sendo
estruturada de maneira que permita uma possível continuidade das relações entre as
pessoas envolvidas no conflito por meio da pacificação do litígio, tudo isso com a
presença de um terceiro (o mediador) que ajuda os participantes em uma situação
conflitiva, o que se expressa em uma solução aceitável284.
Por isso, entende-se a mediação como o processo por meio do qual os litigantes
buscam o auxílio de um terceiro imparcial que irá contribuir na busca pela solução do
conflito285, não tendo ele a missão de decidir, não lhe sendo, inclusive, conferida essa
autorização, pois sua função é apenas a de auxiliar as partes na obtenção da solução
consensual.
Nas definições apresentadas na seção 2 do Uniform Mediation Act, a mediação
tem o seguinte significado: “Mediation means a process in which a mediator facilitates
communication and negotiation between parties to assist them in reaching a voluntary
agreement regarding their dispute”286.
Uma visão mais pragmática do instituto da mediação é exposta por Goldberg, que
afirma: “mediation is negotiation carried out with the assistance of a third party”287.
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Uma das formas de autocomposição é a autotutela. "A autotutela é definida como crime, seja quando
praticada pelo particular ("exercício arbitrário das póprias razões"- CP, art. 345), seja pelo próprio Estado
("exercício arbitrátrio ou abuso de poder"- art. 350)." (CINTRA, A. Carlos de A.; GRINOVER, Ada
Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.
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PINHO, Humberto Dalla Bernardina. O marco legal da mediação no direito brasileiro. (Disponível em:
<https://www.academia.edu/9192642/O_Marco_Legal_da_Mediação_no_Brqsil>. Acesso em: 1mar.
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283
CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO op. cit., p. 44.
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HAYNES, John M. Fundamentos de la fundamentación familiar: como afrontar la separación de pareja
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conflitos. In: PRADO, Geraldo (Org.). Acesso à justiça: efetividade do processo. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2005.
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Disponível em: <http://www.uniformlaws.org/shared/docs/mediation/uma_final_03.pdf>. Acesso em:
2mar.2017).
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GOLDBERG, Stephen B.; SANDER, Frank E. A.; ROGERS, Nancy H.; COLE, Sarah R. Dispute
resolution: negotiation, mediation, and other processes. 4. ed. New York: Aspen Publishers, Inc, 2003. p.
111.
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Em resumo às características já ilustradas do instituto da mediação, Maria de

Nazareth Serpa entende que a mediação “é um processo informal, voluntário, onde um
terceiro interventor, neutro, assiste aos disputantes na resolução de suas questões”288.
E, para concluir esse rol de definições, não poderia faltar uma advinda do direito
argentino, apresentando-se a visão de Gladys Stella Álvarez, que esclarece que a
mediação constitui "procedimento de resolución de disputas flexible y no vinculante, en
el cual un tercero neutral - el mediador - facilita las negociaciones entre las partes para
ayudarlas a llegar a un acuerdo"289.
O instituto da mediação ganha realce tanto pela pacificação que lhe é inerente
sendo uma de suas finalidades, como também pelo fato de se verificar a premissa segundo
a qual a jurisdição, embora seja a fórmula primeira para a composição dos litígios,
por vezes não é capaz de dar solução adequada a certos tipos de conflito, sem ingressar
aqui na controvérsia acerca dos limites da adjudicação e das alegadas inconveniências
dos equivalentes jurisdicionais num sistema processual constitucionalizado.
Além desses dois argumentos, quais sejam, a utilização do instituto da mediação
para fins de alcance da pacificação social e para a solução de conflitos que, em razão da
matéria discutida, não receberão uma solução adequada por meio da jurisdição, ainda se
passa a prestar uma maior atenção nesse instituto em razão do Estado vir falhando em sua
missão pacificadora, enfrentando diversas dificuldades que redundaram em sua crise.
Por tudo isso pode-se constatar que, "ressurge o interesse pelas vias alternativas
ao processo, capazes de evitá-lo ou encurtá-lo, conquanto não o excluam
necessariamente"290.
Os mecanismos adequados de solução de conflitos começam então a ser
incentivados como uma forma de acesso à justiça que reduz e filtra os processos que
chegam ao Judiciário, sendo vistos também como uma das saídas para a sua crise, que
enfrenta elevada taxa de congestionamento e alto nível de litigiosidade no Brasil.
Todo cuidado, entretanto, deve-se ter com tal argumento, pois no momento em
que o Judiciário institucionaliza a mediação e outros meios alternativos, ele não estará
criando apenas uma porta de saída, mas também uma porta de entrada para novos
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conflitos que antes não geravam demandas ao Judiciário, o que não é problema, mas um
dado que também deve ser analisado e levado em consideração para que qualquer
atividade seja iniciada291.
Cappelletti e Garth 292 sistematizaram, conforme antes mencionado, as Ondas
Renovatórias do Direito Processual, reconhecendo como sendo a "Terceira Onda" a do
"enfoque de acesso à justiça", admitindo que há diversas formas para a concretização
desse acesso e para a prevenção dos litígios, devendo centralizar a atenção nesse conjunto
geral de instituições e mecanismos, que, além disso, envolvem as partes na solução do
conflito, buscando a pacificação e a preservação dos relacionamentos, como a mediação.
Ponto pacífico então é o fato de que a "Justiça estatal não é o único caminho pelo
qual se procura oferecer solução aos conflitos"293. Outros métodos adequados de solução
de conflitos, não estatais, podem ser utilizados para pacificar com justiça e, quiçá, com
maior eficiência.
Em decorrência de toda a compreensão antes esposada, é que o próprio princípio
constitucional de "Acesso à Justiça" (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988) é lido, atualmente, de forma a incluir a justiça arbitral e a
justiça conciliativa no amplo quadro da política judiciária e consideradas no quadro do
exercício jurisdicional.
Mesmo com toda essa relevância, o instituto da mediação, no Brasil, apenas teve
sua primeira iniciativa legislativa em 1998, por meio do Projeto de Lei nº 4.827, oriundo
de proposta da Deputada Zulaiê Cobra, que, posteriormente, sofreu inúmeras
modificações e substituições.
Até que no ano de 2015, foi, de fato, promulgada a primeira Lei de Mediação no
Brasil, após muitos projetos de leis apresentados e discutidos ao longo do tempo nas
Casas Legislativas.
A Lei n.o 13.140, de 26 de junho de 2015, que entrou em vigor em dezembro do
mesmo ano, dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de
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controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública,
legislação essa que será objeto específico de estudo em tópico mais à frente do presente
Capítulo.
Outro destaque conferido à mediação se deu a partir de 2003, quando o Poder
Executivo iniciou uma discussão sobre a reforma do Sistema de Justiça, como parte do
Pacote Republicano, sendo editada a Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de
2004, conhecida como “Reforma do Judiciário”, tendo sido a crise do Judiciário um dos
principais fundamentos para a promoção dessa reforma.
Uma das medidas desta Reforma foi a criação do Conselho Nacional de Justiça CNJ como órgão do Poder Judiciário, vocacionado294 a fiscalizar o exercício da atividade
administrativa dos Tribunais em todo o território nacional, por força do art. 92, inciso IA, da Constituição da República Federativa do Brasil295, dispositivo esse que foi inserido
no texto constitucional pela EC n.o 45/2004.
Em 2010, o CNJ, "preocupado com a necessidade de se organizar e uniformizar
os serviços de conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de
conflitos, para lhes evitar disparidades de orientação e práticas"296, instituiu a Política
Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do
Poder Judiciário por meio da Resolução n.o 125, determinando a implementação
definitiva da mediação como política pública, reconhecendo-a como instrumento efetivo
de pacificação social, solução e prevenção de litígios.
A Secretaria de Reforma do Judiciário, vinculada ao Ministério da Justiça,
impulsionada pela instauração da referida política pública, criou, em 2012, a Escola
Nacional de Mediação e Conciliação (ENAM), que visa capacitar tecnicamente
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mediadores e conciliadores para atuar no Judiciário.
Em 2014, a ENAM lançou o mais abrangente conjunto de manuais 297 para
mediação de conflitos, trazendo conceitos e técnicas de conciliação, mediação e
negociação. Todo esse arcabouço teórico está direcionado para a realidade cotidiana com
que se deparam especialistas do Direito, servidores públicos e administradores de
empresas.
Em 2015, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil instituiu o Pacto
Nacional da Advocacia pelos Métodos Extrajudiciais de Solução de Conflitos e ainda
aprovou o Código de Ética e Disciplina da OAB, estabelecendo, em seu art. 2o, parágrafo
único, inciso VI, como um dos deveres do advogado "estimular, a qualquer tempo, a
conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a
instauração de litígios."298.
Além disso, o referido Código trata da questão dos honorários dos advogados que
atuarem na mediação, conciliação e arbitragem e, ainda, determina a aplicação de todos
os seus dispositivos a esses meios de solução de conflitos, como preceitua o art. 77: "As
disposições deste Código aplicam-se, no que couber, à mediação, à conciliação e à
arbitragem, quando exercidas por advogados"299.
Outro marco para a mediação brasileira foi o Novo Código de Processo Civil, Lei
n.o 13.105, de 16 de março de 2015, que cuidou, de forma expressa, em seus dispositivos
legais dos institutos da conciliação e da mediação, preocupando-se especificamente com
tais atividades dentro da estrutura do Poder Judiciário, não excluindo, entretanto, a
mediação prévia, nem mesmo outros meios de solução de conflitos.
Com toda essa movimentação em prol da mediação, principalmente legislativa,
pode-se afirmar que "O Direito brasileiro, em seu contemporâneo estágio, vem apostando,
com maior ênfase, no desenvolvimento e no aprimoramento de mecanismos para o
alcance da autocomposição"300.
Ganha destaque o instituto da mediação institucionalizada no Judiciário, havendo
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

297

Manuais lançados: "Negociação e Mediação para Membros do Ministério Público"; "Mediação para a
Defensoria Pública"; "Mediação de Conflitos para Advogados, escrito por Advogados"; "Resolução
Consensual de Conflitos Coletivos Envolvendo Políticas Públicas"; "Resolução de Confitos para
Representantes de Empresas." (Disponível em: <http://www.justica.gov.br/noticias/escola-nacional-demediacao-e-conciliacao-lanca-manuais-para-resolucao-de-conflitos>. Acesso em: 2mar.2017).
298
Disponível em: < http://www.oab.org.br>. Acesso em: 2mar.2017).
299
Disponível em: < http://www.oab.org.br>. Acesso em: 2mar.2017).
300
REDONDO, Bruno Garcia. Conciliação e mediação. In: WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER,
Teresa Arruda Alvim (Coord.). Temas essenciais do novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p.
217.

%

%

118%

um aumento do controle estatal sobre o mesmo. O Estado, por meio do Poder Judiciário,
passa a ser responsável pela sua implementação, regulação e suporte quer antes do
processo judicial, quer incidentalmente a ele (mediação pré-processual e processual).
Um dos riscos dessa institucionalização da mediação é que ela seja considerada
uma justiça de segunda classe, estando inevitavelmente sujeita ao volume de demandas e
ao perfil de litigância que chega ao Judiciário, daí se defender que os Núcleos de
Mediação sejam implementados e desenvolvidos pela iniciativa privada, como será
proposto no Capítulo seguinte.
Vale ressaltar que essa institucionalização não exclui a possibilidade da mediação
ser implementada por outras iniciativas como a do Ministério da Justiça e suas Secretarias
de Justiça, pelo Ministério Público, Defensorias, Advocacia Geral da União, bem como
por Centros de Mediação em ambiente privado, que é o objeto desta pesquisa.
A seguir, foram escolhidos 3 (três) marcos regulatórios responsáveis pelo grande
destaque que, hoje, é conferido ao instituto da mediação. Esses marcos serão abordados
seguindo uma ordem cronológica, isto é, de acordo com a data de criação e, quando for o
caso, de promulgação de cada um deles.
A finalidade de abordá-los está ligada ao fato de demonstrar que a mediação
implementada pela iniciativa privada é totalmente amparada pelo direito brasileiro e,
ainda, à necessidade de serem tecidos comentários sobre a forma por que o Judiciário
brasileiro vem institucionalizando a mediação, sendo apresentadas algumas críticas que
servirão de subsídio para o que será proposto no Capítulo seguinte deste trabalho.
3.2 A Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de
interesses (Resolução n.o 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ)
Antes mesmo de adentrar nos fatores internos que levaram o Parlamento brasileiro
a aprovar a Reforma do Judiciário, oportuno registrar que uma fonte remota de sua
confecção está pautada em um documento internacional, intitulado como Documento
Técnico n.o 319 do Banco Mundial 301 , publicado em 1996, que consolida estudos e
pesquisas de campo para oferecer elementos a projetos de Reforma do Judiciário na
América Latina e Caribe; ele propôs essa ação em razão dos principais fatores que afetam
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a qualidade dos serviços judiciais, quais sejam, a sua natureza monopolística e
ineficiência302.
Internamente, tinha-se uma forte pressão por um maior controle da atuação dos
juízes e tribunais, ao lado da já histórica preocupação com a morosidade na prestação
jurisdicional, não havendo outro jeito senão aprovar a "Reforma do Judiciário" por meio
da promulgação da Emenda Constitucional n.o 45/2004.
Clamando ainda por mais transparência no Poder Judiciário, é que a sua Reforma,
dentre outros tantos feitos, criou o Conselho Nacional de Justiça - CNJ logo no ano de
2005, mais especificamente, no dia 14 de junho.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, por meio do art. 103B, inserido pela referida Emenda Constitucional n.o 45/2004 no texto constitucional,
conferiu ao Conselho Nacional de Justiça a função de realizar o planejamento estratégico
do Poder Judiciário, cuidando, inclusive, do controle externo, além de outras atribuições
que lhe foram conferidas por esse dispositivo constitucional303.
À época da instituição do CNJ, tanto a sociedade como juízes e servidores
desconheciam o Poder Judiciário, tendo cada qual uma visão fragmentada sobre a
realidade da prestação jurisdicional, sendo preciso neste primeiro momento como tarefa
inicial do Conselho "saber qual o estado da arte, o que se passa e do que se trata"304, como
afirmou o Ministro Nelson Jobim, então Presidente do CNJ, na cerimônia de posse dos
primeiros Conselheiros desse órgão.
Para isso, o Conselho Nacional de Justiça tratou de publicar o Relatório intitulado
"Justiça em Números", sendo considerada a principal fonte de estatísticas oficiais do
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Poder Judiciário, divulgando a realidade dos tribunais brasileiros, com muitos
detalhamentos da estrutura e litigiosidade, além dos indicadores e das análises essenciais
para subsidiar a gestão judiciária brasileira.
O Relatório “Justiça em Números”, publicado anualmente, pelo Conselho
Nacional de Justiça, é uma importante fonte de divulgação das estatísticas judiciárias
oficiais, tornando-se, com o passar do tempo, um instrumento de referência para os órgãos
do Poder Judiciário e para a informação da sociedade.
Esse documento, segundo Taís Schilling Ferraz, passa a ter tal relevância porque
"institucionalizava-se como instrumento estatístico anual para o exercício do controle
administrativo e financeiro do Judiciário, para mensuração, em série histórica, da
atividade jurisdicional e construção de políticas"305.
Com base nas informações levantadas nesses Relatórios Anuais ("Justiça em
Números"), o Conselho Nacional de Justiça desenvolveu o planejamento estratégico do
Poder Judiciário.
Como consequência desse planejamento, surgem novas necessidades, como
explica Rubens Silveira dizendo que "planejar é necessário, mas representa apenas a
primeira e insuficiente etapa da desejada profissionalização da gestão. [...] Planejamento
sem execução é teoria sem prática, é discurso sem efetividade [...]"306.
Para executar aquilo que foi planejado pelo Conselho Nacional de Justiça,
começam a ser elaborados diversos programas e políticas públicas voltadas ao Poder
Judiciário.
Dessa ampla elaboração de programas e políticas feita pelo CNJ cabe destacar, no
presente trabalho, a "Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos
de interesses no âmbito do Judiciário", instituída pela Resolução n.o 125/2010 do CNJ,
tendo em vista que ela visa principalmente organizar e implementar os serviços de
conciliação e de mediação, sendo este último objeto relevante para esta pesquisa, daí
porque oportuno discorrer especificamente sobre ela.
Essa Política pública surgiu como resultado de outras iniciativas do Conselho
Nacional de Justiça, sendo elas o "Movimento pela Conciliação", editada pela
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Recomendação n.o 8, de 27 de fevereiro de 2007, que sugere aos tribunais o planejamento
e a viabilização de atividades conciliatórias, e o prêmio "Conciliar é legal", criado em
2010 pelo CNJ com a finalidade de identificar, premiar e disseminar boas e inovadoras
práticas autocompositivas que estejam contribuindo para a pacificação de conflitos e para
a eficiência da justiça brasileira.
O interesse do CNJ pelas vias conciliatórias advém de inúmeros fundamentos
constantes, inclusive, nas próprias considerações da Resolução n.o 125, os quais se passa
a discorrer a partir de agora.
O primeiro fundamento enaltecido está relacionado aos objetivos estratégicos do
Poder Judiciário, sendo eles: "eficiência operacional, o acesso ao sistema de Justiça e a
responsabilidade social"307, os quais foram fixados pela Resolução n.o 70, de 18 de março
de 2009, proferida pelo CNJ.
Posteriormente, mas com o mesmo grau de importância, considera-se como
fundamento dessa Resolução n.o 125, o direito de acesso à justiça, tendo em vista que
deve-se garantir o acesso à ordem jurídica justa perante os órgãos judiciários.
Para fins de garantir tal acesso à justiça é que o Judiciário torna-se responsável
em estabelecer a aludida política pública de tratamento adequado dos problemas jurídicos
e dos conflitos de interesses, organizando em âmbito nacional os serviços prestados pelos
processos judiciais e pelos outros mecanismos de solução de conflitos, como a mediação
e a conciliação, evitando que haja disparidades de orientação e práticas, assegurando com
isso uma boa execução dessa política pública.
Não basta, entretanto, apenas organizar os serviços prestados pelos mecanismos
consensuais de solução de litígios; é preciso ainda consolidar a presente política para que
haja um permanente incentivo e aperfeiçoamento dos mesmos.
É, ainda, fundamento precípuo, dessa política pública o fato de que a mediação e
a conciliação devem ser implementadas por serem instrumentos efetivos de pacificação
social, de solução e de prevenção de litígios, sendo que a utilização desses mecanismos
tende a reduzir a excessiva judicialização dos conflitos, que hoje tanto preocupa o
Judiciário brasileiro, gerando morosidade nos julgamentos e ineficiência na prestação
jurisdicional.
Por meio dessa política judiciária nacional, aos órgãos judiciários foi incumbido,
"além da solução adjudicada mediante sentença, oferecer outros mecanismos de soluções
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de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a
conciliação"308.
Percebe-se que, acima de tudo, preocupou-se o Conselho Nacional de Justiça em
garantir o acesso à justiça, acabando por atualizar o seu sentido original previsto no inciso
XXXV do art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, tornando-o, segundo
Kazuo Watanabe, muito mais “acesso à ordem jurídica justa, e não mero acesso aos
órgãos judiciários para a obtenção de solução adjudicada por meio de sentença” 309 ,
defendendo a instituição de formas de organização de outros mecanismos de solução de
conflitos, como a mediação e a conciliação.
Apesar de grande parte da relevância conferida a esta política pública ter advindo
do entendimento dela ser uma forma de solucionar ou, ao menos, reduzir, a crise
enfrentada pelo Judiciário brasileiro, o que, de fato, pode ser alcançado, vale registrar que
também se buscou implementá-la, principalmente, sob o enfoque de resgatar uma cultura
de pacificação social, que é mais facilmente capaz de ser encontrada na via conciliativa
que na contenciosa, pois a primeira põe em prática a chamada “justiça coexistencial”310,
com a pacificação das partes, o que a solução sentencial dificilmente terá condições de
promover.
Tendo em vista esses aspectos, é que Kazuo Watanabe defende que a finalidade
de tais métodos consensuais de solução de conflitos não deve ser compreendida sob a
égide de solução da crise do Judiciário, argumentando:
[...] os meios alternativos de resolução de controvérsias devem ser
estudados e organizados não como solução para a crise de morosidade
da Justiça, como uma forma de reduzir a quantidade de processos
acumulados no Judiciário, e sim como um método para se dar
tratamento mais adequado aos conflitos de interesses que ocorrem na
sociedade. A redução dos processos será uma resultante necessária do
êxito de sua adoção, mas não seu escopo primordial.311
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Após a compreensão do que levou o Conselho Nacional de Justiça a se debruçar

sobre essa política pública de tratamento adequado dos conflitos de interesses, passa-se a
discorrer sobre seu conteúdo, considerando seu texto atualizado pelas Emendas n.o 1, de
31 de janeiro de 2013, e n.o 2, de 08 de março de 2016, todas elas proferidas pelo CNJ,
bem como pelos dispositivos trazidos pelo Novo Código de Processo Civil e pela Lei de
Mediação.
Alguns assuntos dessa política que serão tratados poderão ser abordados de forma
crítica em razão de serem objeto fundamental de subsídio para a apresentação da presente
tese, que discorda de a mediação estar sendo realizada dentro dos órgãos do Poder
Judiciário.
Registre-se que não se pretende descrever um a um os dispositivos da Resolução
n.o 125/2010 do CNJ, conferindo-se destaque apenas àquelas determinações que serão
relevantes para subsidiar a apresentação da tese desta pesquisa.
A primeira determinação fixada logo pelo parágrafo único do artigo 1o da
Resolução n.o 125/2010 foi estabelecer que, antes da solução adjudicada mediante
sentença, os órgãos judiciários devem oferecer outros mecanismos de soluções de
controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação 312 e a
conciliação.
Essa incumbência conferida aos órgãos judiciários faz com que a mediação seja
levada para dentro do Poder Judiciário, continuando o inciso I do art. 2o, que determina
que haja a "centralização das estruturas judiciárias".
O art. 8o ainda incumbiu, "preferencialmente", aos Centros Judiciários de Solução
de Conflitos e Cidadania - CEJUSCs, enquanto unidades do Poder Judiciário, a
responsabilidade pela realização das sessões e audiências de conciliação e mediação, as
quais poderão, quando judiciais, até mesmo, ser realizadas nos próprios Juízos, Juizados
ou Varas designadas, conforme prevê o §1o do mesmo dispositivo.
Defende-se a ideia de que a mediação deve ser realizada em ambiente dissociado
dos órgãos do Poder Judiciário, pois há nos fóruns e tribunais uma essência litigiosa muito
grande que não contribui para essa nova perspectiva que requer a existência de um ar
pacífico e consensual.
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A própria figura do mediador ou conciliador que for realizar uma mediação dentro

de um dos órgãos do Poder Judiciário pode, inclusive, se contaminar com a postura dos
profissionais enérgicos que atuam no Judiciário sempre buscando vencer em uma "briga
judicial".
Não é salutar que o local das mediações coincida com o local dos órgãos
judiciários, onde o espírito litigioso prepondera há muitos anos, podendo influenciar na
cultura pacífica e harmoniosa que as vias conciliativas buscam pregar.
É um absurdo cogitar-se realizar uma mediação judicial dentro de uma sala onde
ocorrem inúmeras audiências litigiosas, contenciosas, mesmo que isso seja em caráter
excepcional.
Oportuno então que as mediações sejam realizadas em ambiente neutro, externo
aos órgãos do Poder Judiciário, buscando alcançar em todos os envolvidos uma
mentalidade de pacificação.
Ressalte-se que para a implantação dessa política, ou mesmo especificamente dos
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, onde devem ocorrer, de fato, as
mediações e conciliações, que serão abordados mais à frente de forma específica, é
preciso incentivar uma mudança na cultura da sociedade que há muito vem desacreditada
no Poder Judiciário.
Qualquer política nova implementada direta e exclusivamente por tal poder pode
restar infrutífera pois associada ao Judiciário que, em razão de por longas datas não
garantir a efetividade do acesso à justiça, acabou por despertar pouca confiança por parte
da sociedade como vem sendo comprovado pelo ICJBrasil.
Ocorre que não se pode deixar a implementação dessa política pública
exclusivamente nas mãos do Estado, o qual vem fracassando com a política do Judiciário,
como antes retratado nos Capítulos anteriores, principalmente com os números do
ICJBrasil e a crise do Judiciário.
O ICJBrasil é um Relatório de Pesquisa realizado pela Fundação Getúlio Vargas,
que, preocupado com a capacidade do Judiciário de se apresentar como uma instância
legítima na solução de conflitos que surgem no ambiente social, empresarial e econômico,
destinou seu estudo a medir essa legitimidade, verificando as motivações que levam os
cidadãos a utilizar (ou não) o Judiciário e a confiar (ou não) nele, em termos de eficiência
(celeridade), capacidade de resposta (competência), imparcialidade, honestidade e acesso
(facilidade de uso e custos).
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Com isso, "o objetivo deste projeto é, através da criação e aplicação do Índice de

Confiança na Justiça no Brasil – ICJBrasil, retratar sistematicamente a confiança da
população no Poder Judiciário"313.
O Índice de Confiança na Justiça demonstrado no Relatório ICJBrasil do 1o
semestre/2016: ano 8, considerou o subíndice de percepção e o subíndice de
comportamento na presente pesquisa, realizando os seguintes questionamentos aos
entrevistados:
O subíndice de percepção é produzido a partir de um conjunto de
oito perguntas nas quais o entrevistado deve emitir sua opinião sobre
o Judiciário no que diz respeito (i) à confiança, (ii) à rapidez na
solução dos conflitos, (iii) aos custos do acesso, (iv) à facilidade no
acesso, (v) à independência política, (vi) à honestidade, (vii) à
capacidade para solucionar os conflitos levados a sua apreciação e
(viii) ao panorama dos últimos 5 anos.
Para a produção do subíndice de comportamento, foram formuladas
seis situações diferentes e pede-se ao entrevistado que diga, diante de
cada uma delas, qual a chance de procurar o Judiciário para solucionar
o conflito. As respostas possíveis para essas perguntas são: (i) não;
(ii) dificilmente; (iii) possivelmente; (iv) sim, com certeza.314 (grifo
nosso)

O ICJBrasil, para 2016, é de 4,9 pontos. O subíndice de comportamento é de 8,6
pontos e o subíndice de percepção é de 3,4 pontos. Verifica-se, no Gráfico 01, que o
subíndice de comportamento apresentou valores muito altos, enquanto o subíndice de
percepção apresentou valores muito baixos:
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são os que mais se mostraram dispostos a ir ao Judiciário para solucionar um conflito,
uma vez que revelaram o maior subíndice de comportamento para o período (9,2).
Destaca-se o fato do subíndice de comportamento apresentar valores muito
altos enquanto o subíndice de percepção apresenta valores muito baixos.
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Percebe-se, com esses dados, que a procura pelo Judiciário (subíndice de
comportamento) é alta, pois as pessoas procuram os órgãos desse poder para demandar
de forma intensa, percepção essa que já foi constatada ainda no Capítulo 1 quando
comparou-se o Poder Judiciário ao Welfare State.
O subíndice de percepção, que reside em saber qual a opinião da sociedade sobre
o Poder judiciário, é baixo, concordando com outra informação fornecida pelo ICJBrasil
de que apenas 29% dos entrevistados confiam no Poder Judiciário; de fato, cerca de um
terço dos brasileiros afirmou confiar nele, número ligeiramente abaixo à confiança nas
Emissoras de TV (33%) e um pouco superior à confiança na Polícia (25%).
Tal percentual encontra-se bastante abaixo do de outras instituições como a Igreja
Católica (57%) e as Forças Armadas (59%). Os brasileiros também confiam mais na
Imprensa Escrita, Ministério Público e Grandes Empresas, do que no Judiciário. Todos
esses dados são ilustrados no Gráfico 06.
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sendo que apenas 11% dos entrevistados confiam na Presidência da República,
10% no Congresso Nacional e 7% nos Partidos Políticos. As redes sociais e os sindicatos também são considerados menos confiáveis do que o Poder Judiciário.
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Melhor ilustração não poderia ter, no que diz respeito à confiança da sociedade no
Poder Judiciário, corroborando para a defesa da tese de que deixar a mediação judicial a
cargo dos órgãos desse poder é atribuir a este novo instituto um grau de confiança
extremamente baixo, podendo tal fator dificultar a disseminação da cultura da utilização
dos meios pacíficos de solução de conflitos.
Relevante é a preocupação do presente trabalho quando busca levar a mediação
judicial para a esfera da iniciativa privada por meio de parceria público-privada em que
seja garantido o controle de orientações e práticas pelos órgãos fiscalizadores do
Judiciário.
Essa proposta é totalmente viável, isto é, a concessão à iniciativa privada da
prestação de serviços de mediação judicial, pois não há qualquer vedação em legislação,
provimento, resolução ou demais atos normativos sobre tal matéria, nem mesmo qualquer
determinação de que estas atividades são exclusivas da atuação do juiz. Pelo contrário, é
permitido que sejam firmadas parcerias com entidades privadas.
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A própria Resolução n.o 125 do CNJ prevê, em seu art. 3o, a possibilidade dos

Tribunais firmarem parcerias com entidades públicas e privadas para os auxiliarem na
organização dos serviços de capacitação de mediadores e conciliadores, como também na
realização de mediações e conciliações.
Na mesma Resolução, o Conselho Nacional de Justiça deixa aberta a possibilidade
de instituições privadas criarem as Câmaras Privadas de Conciliação e Mediação e ainda
atuarem na capacitação desses mediadores, determinação essa que muito contribui para a
presente pesquisa que justamente propõe que as mediações sejam realizadas fora do
ambiente judicial.
Além disso, os mediadores e conciliadores em todos os programas que foram
verificados nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro e no Distrito Federal não
precisam ser formados em Direito, nem mesmo ser funcionários ou contratados do Poder
Judiciário, não havendo empecilhos para a realização da mediação judicial ser realizada
por esses profissionais na esfera da iniciativa privada.
Se, de fato, busca-se a efetivação da Política Judiciária Nacional de tratamento
adequado dos conflitos de interesse, é razoável recorrer ao auxílio317 de outra esfera,
como a iniciativa privada, para corroborar com a aplicação das ações, práticas e
procedimentos capazes de chamar a atenção, incentivando a sociedade a procurar as
alternativas de solução de conflitos fora do Poder Judiciário, que não possui alto índice
de confiança da população brasileira.
No Capítulo II da Resolução em comento são elencadas as atribuições do
Conselho Nacional de Justiça para organizar o programa e promover ações de incentivo
à autocomposição de litígios e à pacificação social por meio da conciliação e da mediação,
onde é aberta a possibilidade de parcerias privadas serem feitas junto aos órgãos do Poder
Judiciário para a implementação do Programa, nos termos do art. 5o, caput.
Partindo-se para o Capítulo III, o mesmo divide-se em 4 (quatro) seções, todas
elas destinadas às atribuições dos tribunais, a saber: Seção I - Dos Núcleos Permanentes
de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos; Seção II - Dos Centros Judiciários de
Solução de Conflitos e Cidadania; Seção III - Dos Conciliadores e Mediadores; Seção IIIA: Dos Fóruns de Coordenadores de Núcleos; Seção III-B: Das Câmaras Privadas de
Conciliação e Mediação; e, Seção IV - Dos Dados Estatísticos.
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Compreendendo-se a política pública como um mecanismo efetivo de gestão pública, oportuno que ela
implementada com o auxílio da iniciativa privada.
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Os Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos são

criados pelos tribunais, sendo coordenados por magistrados e compostos por magistrados
da ativa ou aposentados e por servidores, conferindo-lhes diversas atribuições - dentre
elas a de instalar os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania onde devem
ser realizadas as sessões de mediação e conciliação.
Cabe também aos Núcleos a incumbência de propor ao Tribunal a realização de
convênios e parcerias com entes públicos e privados para atender aos fins da Resolução
n.o 125/2010 do CNJ.
Será então por meio desses Núcleos, naqueles tribunais que o tenham constituído,
que poderá advir a sugestão para os tribunais realizarem licitação para a contratação de
entidades privadas para a implantação de Núcleos de Mediação, tudo isso sob o vínculo
de uma Parceria Público-Privada.
Ainda é prevista nesta Seção I do Capítulo III da Resolução a possibilidade da
mediação e da conciliação serem realizadas como trabalho voluntário, conforme preceitua
o §5o do art. 7o: "Nos termos do art. 169, § 1°, do Novo Código de Processo Civil, a
Mediação e a Conciliação poderão ser realizadas como trabalho voluntário. (Incluído pela
Emenda no 2, de 08.03.16)"318.
Outra crítica que deve ser registrada por ora é quanto à prestação de serviços da
iniciativa privada por meio de convênio, parceria ou voluntariado. Ora, será possível
disseminar essa cultura de pacificação social no seio de uma sociedade acostumada há
muitos anos com a cultura do litígio se tiver que contar tão somente com a boa vontade
da iniciativa privada, que, no máximo, receberá um reconhecimento do Poder Judiciário
pelos serviços gratuitos prestados à sociedade?
Há de compreender que, na esfera privada, existem custos, despesas, tributos e
outros encargos a serem pagos, além, é claro, do lucro que é essencial para o estímulo das
atividades, pois os proprietários dessas entidades precisam auferi-lo para continuar a
empreender com ânimo as ações atinentes ao negócio.
É preciso parar de compreender, pelo menos nessa esfera da Política Judiciária
Nacional de tratamento adequado de conflitos de interesses, a iniciativa privada como
parceira do poder público apenas servindo ao Estado para realizar as suas atividades, sem
que tenha qualquer contraprestação pecuniária.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2579>. Acesso em: 27fev.2017.
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Esse é um ponto central da presente pesquisa, pois se entende que o vínculo,

atualmente proposto, para existir entre o Poder Judiciário e a iniciativa privada apenas
por meio de convênio ou parceria, não é exitoso, já que não confere qualquer benefício
pecuniário à esfera privada.
Ora, qual o atrativo para a entidade privada ser parceira deste projeto senão
meramente um compromisso social, filosófico, moral e ético???
Não aqui desmerecendo tais sentimentos, mas são apenas sentimentos que, muito
dificilmente, serão suficientes para mover a população, acostumada por muitos anos com
a cultura do litígio, a de, uma hora para a outra, adotar novos meios conciliatórios de
solução de conflitos simplesmente porque foram criados por uma política pública uns
espaços para resolver conflitos, muitos deles dentro do próprio espaço físico do
Judiciário.
A sociedade, e aí diga-se, a iniciativa privada, precisa interessar-se em criar os
Núcleos de Mediação, e tal interesse está associado a vantagens pecuniárias. A iniciativa
privada possui despesas, custos e precisa pagar por eles, bem como precisa auferir lucro
para ter o estímulo no trabalho, assunto que será aprofundado no Capítulo 4.
Na Seção II do Capítulo III, é atribuído o dever dos tribunais criarem os Centros
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, que são unidades do Poder Judiciário
responsáveis pela realização ou pela gestão das sessões e audiências de conciliação e
mediação, bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão.
Esses Centros serão compostos, conforme previsto no art. 9o, por 1 (um) juiz
Coordenador e, se necessário, por 1 (um) juiz adjunto, aos quais caberá a sua
administração e a homologação de acordos, bem como a supervisão dos serviços de
conciliadores e mediadores.
Havendo necessidade, o §1o do art. 9o determina que poderá ser designado um juiz
exclusivo para a administração do Centro que atenda um grande número de Juízos,
Juizados, Varas ou Região.
Parece que os magistrados e servidores dos órgãos judiciários estavam sem
trabalho; parece que se desconhece toda a quantidade de atividades que os profissionais
do Poder Judiciário desempenham, para, além de tudo, atribuírem a eles mais um ofício
de coordenar e/ou administrar os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania.
Sendo até mesmo possível destinar-se um juiz a esse Centro, deixando em aberto a vara
que ocupava e que com toda a certeza ficará "atolada" de serviço para alguém que também
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já está cheio de atribuições acumular as funções, crítica melhor abordada no próximo
capítulo.
Os conciliadores e mediadores são regulados pela Seção III do Capítulo II,
exigindo-se que para a atuação nessa função é preciso que sejam submetidos a um curso
de capacitação e à aperfeiçoamento permanente, bem como serão sujeitos à avaliação do
usuário e serão cadastrados junto aos tribunais, respeitando ainda o Código de Ética. A
remuneração desse profissional deve ser fixada pelo tribunal.
Posteriormente, a Seção III-A tratou dos Fóruns de Coordenadores de Núcleos,
onde serão realizadas deliberações para fins de vinculatividade.
As Câmaras Privadas de Conciliação e Mediação foram destacadas na Resolução
o

n. 125/2010, na Seção III-B, estabelecendo que as Câmaras Privadas de Conciliação e
Mediação ou órgãos semelhantes, bem como seus mediadores e conciliadores, para que
possam realizar sessões de mediação ou conciliação incidentes a processo judicial, devem
ser cadastradas no tribunal respectivo ou no cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e
Conciliadores.
Para a realização de sessões de mediação ou conciliação pré-processuais o
cadastramento é facultativo, conforme preceitua o parágrafo único do art. 12-C.
Ora, é corretíssima a determinação introduzida nessa Resolução pela Emenda n.o
2, de 08 de março de 2016, exigindo que aquela instituição privada que queira aventurarse no campo das sessões judiciais de mediação e conciliação esteja totalmente preparada,
certificada e cadastrada para tal.
Não importa se essa Câmara Privada irá realizar uma sessão de mediação ou
conciliação incidente no processo ou se trata de uma sessão pré-processual. Em ambas as
ocorrências é preciso que todas as técnicas, qualificações e desempenhos sejam
excelentes daqueles envolvidos no meio conciliatório.
A utilização de tais vias é algo, de certa forma, novo no direito brasileiro,
precisando conquistar a confiança dos usuários; essa confiança só será alcançada se o
serviço prestado for exitoso e exibir qualidade, fazendo com que mais e mais pessoas
procurem as câmaras de mediação para solucionar os conflitos.
Ainda sobre essas Câmaras, os tribunais determinarão o percentual de audiências
não remuneradas que elas deverão suportar como contrapartida de seu credenciamento
para fins de atendimento aos processos em que houve o deferimento da gratuidade da
justiça.
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A ideia, nos moldes da Resolução em comento, é que a Câmara Privada seja

constituída para realizar qualquer tipo de mediação, tanto extrajudicial como judicial.
Estando ela cadastrada no tribunal, o mesmo poderá direcionar casos de mediação
incidental para ela realizar a audiência. Esta será remunerada se não tratar de casos de
gratuidade.
A questão é se alguma instituição privada, que não seja de estudo e pesquisa, terá
interesse em montar toda uma estrutura, capacitando pessoal, para prestar serviços
esporádicos de mediação, tendo em vista que a procura pela prestação desse serviço ainda
é muito incipiente no Brasil.
Atentando para essa problemática é que o presente trabalho propõe que o Poder
Judiciário contrate os Núcleos de Mediação por meio de parceria público-privada, em
que, inicialmente, remunerará essas entidades, pelo menos por um período até que a
demanda por tais serviços seja o suficiente para custear as referidas entidades. Essa
proposta será melhor delineada no Capítulo 4 desta tese.
A última seção do Capítulo III da Resolução em foco, é tratado apenas, em dois
artigos, dos dados estatísticos: estes deverão ser produzidos e mantidos em banco de
dados sobre as atividades de cada Centro. Caberá ao Conselho Nacional de Justiça a
compilação dessas informações por meio do Departamento de Pesquisas Judiciárias
(DPJ).
O Capítulo IV versa sobre o Portal da Conciliação a ser disponibilizado, de forma
gradativa, no sítio do CNJ em rede mundial de computadores para fins de publicação das
diretrizes da capacitação de conciliadores e mediadores, seu código de ética, bem como
sobre o relatório gerencial do programa, compartilhando boas práticas, realizando fóruns
permanentes de discussão, etc.
Nas Disposições Finais, é ressaltado que os programas similares já em
funcionamento à época da publicação da Resolução n.o 125/2010 não serão prejudicados,
cabendo apenas adaptá-los aos termos do Programa.
Fica também determinado, em razão de dispositivo incluído pela Emenda n.o 2,
que tanto o Sistema de Mediação Digital quanto o Cadastro Nacional de Mediadores
Judiciais e Conciliadores deveriam estar disponíveis ao público no início da vigência da
Lei de Mediação, que se deu em dezembro de 2015.
O Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores tornou-se
disponível apenas em março de 2016 com a entrada em vigor do Novo Código de
Processo Civil. A esse Cadastro podem ser encaminhadas solicitações para cadastramento
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de mediadores formados em curso superior há, pelo menos, dois anos e com certificado
em mediação judicial, e Câmaras Privadas de Conciliação e Mediação.
A manutenção do cadastro nacional permitirá que o CNJ possa, futuramente,
avaliar os níveis de desempenho de mediadores e conciliadores de todo o país, o
percentual de acordos e outros recortes possíveis com base nos registros.
Já o Sistema de Mediação Digital foi lançado em 3 de maio de 2016, podendo ser
acessado no portal do CNJ. Esse sistema vai permitir acordos, celebrados de forma
virtual, de partes do processo que estejam distantes fisicamente, como, por exemplo, entre
consumidores e empresas319.
A Resolução n.o 125/2010 conta ainda com 4 (quatro) Anexos, valendo salientar
que os Anexos II e IV, que tratavam, respectivamente, "Dos Setores de Conflitos e
Cidadania" e dos "Dados Estatísticos" foram revogados, ambos, pela Emenda n.o 1, de 31
de janeiro de 2013.
O Anexo I trata das Diretrizes Curriculares do curso de capacitação básica dos
terceiros facilitadores (conciliadores e mediadores) e o Anexo III estabeleceu o Código
de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais.
Após todas essas considerações realizadas sobre a Política Judiciária Nacional de
tratamento adequado de conflitos de interesse, tida como um marco inicial na implantação
e desenvolvimento dos mecanismos de solução de conflitos como a mediação e a
conciliação, surgiram outros documentos especiais e importantíssimos para a
continuidade do trabalho, sendo eles o Novo Código de Processo Civil e a Lei de
Mediação, os quais serão apropriados a seguir sob o mesmo enfoque e metodologia.
3.3 A Mediação no Novo Código de Processo Civil
O Novo Código de Processo Civil vem para corroborar ainda mais com a
efetivação da Política Judiciária Nacional de tratamento adequado de conflitos de
interesse ao reservar diversos artigos para tratar da mediação e da conciliação. Nesse
dispositivo legal, o legislador preocupou-se, especificamente, "com a atividade de
mediação feita dentro da estrutura do Poder Judiciário."320.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82216-cnj-lanca-sistema-de-mediacao-digital-parasolucionar-conflitos-da-populacao>. Acesso em: 5fev.2017).
320
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; SOUZA, Mariana Freitas. O tratamento legal da mediação no
CPC/2015 - Lei no 13.105/15. In: ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva (Coord.).
Mediação de conflitos para iniciantes, praticantes e docentes. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 319.
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Na Parte Geral do Novo CPC é estatuído o art. 3o, que trata do princípio

constitucional da inafastabilidade da apreciação jurisdicional, bastante discutido no
Capítulo 2 do presente trabalho como uma norma fundamental do processo civil.
Os parágrafos desse artigo preveem, ainda no início da legislação
infraconstitucional, a permissão de ser realizada a arbitragem e o dever do Estado
promover e estimular a solução consensual dos conflitos, por meio da conciliação, da
mediação e de outros métodos semelhantes.
Com isso, a garantia de acesso à justiça é ampliada, sendo legítimo que as partes
voluntariamente optem por substituir a prestação jurisdicional estatal por uma arbitragem,
mediação, conciliação ou outro método de solução consensual.
É à luz desse dispositivo processual que Paulo Carneiro e Humberto Dalla
afirmam que o NCPC "elevou o estímulo à conciliação, à mediação e a outras formas de
autocomposição a norma fundamental do processo civil"321.
Mais à frente, o inciso V do art. 139 do Novo CPC322 acrescentou aos antigos
poderes-deveres dos magistrados a promoção da autocomposição, fortalecendo esses
métodos mediante conciliadores e mediadores judiciais. Registre-se ainda que, no caput
desse artigo, é conferido ao juiz o poder de direção do processo, tratando, ao longo de
seus incisos, de adequação e flexibilização enquanto instrumentos para se alcançar a
efetividade.
A maior preocupação do juiz, nesta atual fase do processo civil, é com a efetiva
pacificação do litígio e não somente com a necessidade de proferir uma sentença técnicojurídica à demanda do jurisdicionado323.
Fredie Didier Jr.324 elucida que "o sistema do direito processual civil brasileiro é,
enfim, estruturado no sentido de estimular a autocomposição", podendo-se falar
atualmente em um "princípio do estímulo da solução por autocomposição", a orientar a
atividade estatal de tratamento dos conflitos.
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CARNEIRO, Paulo C. Pinheiro; PINHO, Humberto Dalla Bernardina de (Coord.). Novo código de
processo civil anotado e comparado. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 93.
322
"Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] V promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e
mediadores judiciais; [...]" (BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília: Senado, 2015. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
323
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil contemporâneo. 5. ed. São Paulo:
Saraiva, 2013. v. 1. p. 843.
324
DIDIER JR., Fredie. Curso de direitopProcessual civil: introdução ao direito processualc, Parte Geral e
Processo de Conhecimento. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 273-274.
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Depois, de forma isolada, o inciso VI do art. 154 do Novo CPC325 conferiu ao

Oficial de Justiça a incumbência de certificar, em mandado, proposta de autocomposição
apresentada por qualquer das partes, na ocasião de realização de ato de comunicação que
lhe couber. Tal hipótese ainda é complementada pelo parágrafo único, que determina que
o magistrado faça a intimação da parte contrária para manifestar-se sobre a proposta, sem
que haja prejuízo do andamento regular do processo.
Posteriormente, o Novo Código de Processo Civil trouxe, na Seção V do Capítulo
III do Título IV - Do Juiz e dos Auxiliares da Justiça, os dispositivos relacionados aos
conciliadores e mediadores judiciais, tratando-os em 11 artigos, do art. 165 até o art. 175,
todos eles sem qualquer correspondente no Código de Processo Civil de 1973.
A realização das audiências de conciliação e mediação terá lugar, conforme
preceitua o caput do art. 165 326 , nos Centros Judiciários de Solução Consensual de
Conflitos, aqueles instituídos pela Resolução n.o 125/2010 do CNJ, demonstrando com
isso a total interação do novo dispositivo processual com a Política Judiciária Nacional
de tratamento adequados de conflitos de interesse.
Além disso, o art. 165, em seus três parágrafos327, trata de estabelecer a diferença
entre a conciliação e a mediação, determinando que o conciliador "atua para estabelecer
a comunicação entre partes que ainda não têm vínculo prévio" 328 , podendo sugerir
soluções, sem obrigar as partes a aceitarem-na. Já o mediador "atua para reestabelecer a
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"Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça: [...] VI - certificar, em mandado, proposta de autocomposição
apresentada por qualquer das partes, na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber.
Parágrafo único. Certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso VI, o juiz ordenará a
intimação da parte contrária para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sem prejuízo do andamento
regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa." (BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília:
Senado,
2015.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
326
"Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela
realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas
destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição." (BRASIL, Código de Processo Civil.
Brasília:
Senado,
2015.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
327
"§ 1o A composição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as
normas do Conselho Nacional de Justiça. § 2o O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em
que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a
utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. § 3o O
mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará
aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo
restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios
mútuos." (BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília: Senado, 2015. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
328
CARNEIRO, Paulo C. Pinheiro; PINHO, Humberto Dalla Bernardina de (Coord.). Novo código de
processo civil anotado e comparado. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 93.
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comunicação de partes que já tiveram vínculo" 329 , não sugerindo soluções, mas
auxiliando as partes a elas mesmas chegarem a um acordo.
Registre-se ainda que a conciliação "é uma atividade inerente ao Poder Judiciário,
podendo ser realizada por juiz togado, por juiz leigo ou por alguém que exerça a função
específica de conciliador"330, enquanto a "mediação é uma atividade privada, livre de
qualquer vínculo, não fazendo parte da estrutura de qualquer dos Poderes Públicos."331,
razão pela qual defende-se a ideia de que as mediações judiciais precisam ser realizadas
somente por entidades privadas vinculadas ao Poder Judiciário por meio de parceria
público-privada, não sendo suficiente o mero cadastro do mediador ou da câmara privada
de mediação.
A mediação deve ser conduzida por profissionais habilitados, treinados e
experientes apenas nos casos passíveis de serem mediados, já que a mediação não pode
ser utilizada na generalidade de casos.
É importantíssima essa regra que estabelece a relevância da atividade ser
conduzida por mediador profissional, imparcial e que não tenha proximidade com o
conflito, não devendo ser acumulada a função de mediar por outros profissionais como
juízes, promotores e defensores públicos, sendo esse entendimento acolhido pelo Novo
Código de Processo Civil332.
A Audiência Preliminar, prevista no art. 334, que será tratada mais à frente, deve
ser conduzida por um auxiliar do magistrado, pois o juiz dificilmente deixaria de
considerar, ainda que inconscientemente, o que tivesse ouvido das partes na audiência de
mediação na hora de firmar seu posicionamento em uma sentença.
Voltando a tratar dos dispositivos da Seção V do Capítulo III, o artigo seguinte é
o 166333, que estabeleceu os princípios da conciliação e da mediação, repetindo, em parte,
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Ibid., p. 93.
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil contemporâneo. 5. ed. São Paulo:
Saraiva, 2013. v. 1. p. 845.
331
Ibid., p. 845.
332
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; SOUZA, Mariana Freitas. O tratamento legal da mediação no
CPC/2015 - Lei no 13.105/15. In: ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva (Coord.).
Mediação de conflitos para iniciantes, praticantes e docentes. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 320.
333
"Art. 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da
imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão
informada." (BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília: Senado, 2015. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
330
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o Código de Ética dos Conciliadores e Mediadores Judiciários previsto no Anexo III da
Resolução n.o 125/2010 do CNJ.
Com isso, a conciliação e a mediação são informadas pelos seguintes princípios:
da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da
oralidade, da informalidade e da decisão informada.
O Código de Ética de Conciliadores e Mediadores, instituído no Anexo III da
Resolução n.o 125/2010 do CNJ, também trata dos princípios e garantias da conciliação
e mediação judiciais, conceituando o princípio da independência e autonomia como:
[...] dever de atuar com liberdade, sem sofrer qualquer pressão
interna ou externa, sendo permitido recusar, suspender ou
interromper a sessão se ausentes as condições necessárias para
seu bom desenvolvimento, tampouco havendo dever de redigir
acordo ilegal ou inexequível; [...] 334.
O princípio da imparcialidade é classificado por Diogo Resende como sendo um
princípio relacionado com o mediador, que deve ser um profissional isento, imparcial e
desinteressado, devendo agir sem favoritismos ou preconceitos, conferindo o auxílio de
forma igual a todas as partes, suas sugestões e propostas, concedendo-lhes ainda a mesma
oportunidade de manifestação335.
O que se pretende então é que o mediador se mantenha imparcial, garantindo que
os mediados consigam conjugar a lógica e nortear a solução.
O princípio da autonomia da vontade336 estabelece que ninguém pode ser coagido
ou constrangido, bem como confere às partes o direito de atuarem na própria definição
das regras procedimentais das sessões de autocomposição, pois os participantes são os
autores, gerindo seu próprio conflito.
O princípio da confidencialidade 337 é uma regra universal no que se refere à
mediação, pois a confiança é o ponto central desse mecanismo de solução de conflitos de
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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Disponível
em:
<http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao
_125_29112010_11032016150808.pdf>. Acesso em: 8mar.2017.
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ALMEIDA, Diogo A. Rezende; PAIVA, Fernanda. Princípios da mediação de conflitos. In: ALMEIDA,
Tania; PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva (Coord.). Mediação de conflitos para iniciantes, praticantes
e docentes. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 108.
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"Art. 166 [...] § 4o A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos
interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais." (BRASIL, Código de
Processo Civil. Brasília: Senado, 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
337
"[...] nos Estados Unidos, talvez seja o aspecto da mediação que é mais valorizado. Os processos
judiciais, de um modo geral, são apresentados publicamente. Somente são resguardados, por segredo de
justiça em função de lei ou decisão da Suprema Corte. Os mediadores estão, por dever ético, impedidos de
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interesse, deixando as partes à vontade para revelar informações íntimas, estratégicas e
sensíveis que, dificilmente, seriam exteriorizadas em um processo comum em que há a
publicidade.
Compreendida a confidencialidade sob estes termos, "verifica-se que ela se
consubstancia em um importante fator de garantia de funcionalidade da própria
mediação"338 , como expõe Humberto Dalla, sendo esse o motivo de tal princípio ser
ratificado pelo Novo CPC mediante a positivação do segredo profissional.
Reflexo desse princípio recai sobre as obrigações de não fazer 339 impostas ao
mediador, o qual fica proibido de expor a terceiros ao processo de mediação as
informações obtidas durante as sessões.
Com isso, as razões colhidas na sessão não poderão ser utilizadas para outros fins
que não aquele expressamente deliberado pelas partes, estabelecendo ainda o dever de
sigilo340.
José Luis Bolzan de Morais e Fabiana Spengler 341 definem o princípio da
oralidade como uma das principais características da mediação, ressaltando que a
mediação é um processo informal, no qual as partes têm a oportunidade de debater os
problemas que os afetam, visando encontrar a melhor solução para eles.
Para proporcionar um ambiente favorável à autocomposição, o princípio da
informalidade permite que a mediação seja regida pela livre autonomia dos interessados,
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
discutir com pessoas alheias ao processo o que é revelado nas sessões de mediação, a não ser que essas
revelações sejam autorizadas pelos participantes ou por ordem judicial [...]". (SERPA, Maria de Nazareth.
Teoria e prática da mediação de conflitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999. p. 243-244).
338
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; SOUZA, Mariana Freitas. O tratamento legal da mediação no
CPC/2015 - Lei no 13.105/15. In: ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva (Coord.).
Mediação de conflitos para iniciantes, praticantes e docentes. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 323.
339
"Art. 166 [...] § 1o A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do
procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação
das partes. § 2o Em razão do dever de sigilo, inerente às suas funções, o conciliador e o mediador, assim
como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos
da conciliação ou da mediação." (BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília: Senado, 2015. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
340
"[...] Se, entretanto, fosse possível que o mediador testemunhasse em juízo sobre as informações que
obteve em razão da mediação, uma parte de má-fé poderia utilizar o processo de mediação para obter uma
vantagem estratégica em uma futura disputa judicial [...] sendo permitida a oitiva de mediadores, a
testemunhas, a encenação perante o mediador de fatos irreais que podem beneficiar, no judiciário, a parte
responsável pelo fingimento seria de grande tentação para partes de má-fé [...] Assim, permitindo que o
mediador seja testemunha, seria possível que uma parte não colaborasse com o processo de mediação e
fosse premiada pelo comportamento não cooperativo, pervertendo o sistema de incentivos descrito no início
desse ponto [...]". (A confidencialidade na mediação. In: AZEVEDO, André Gomma (Org.). Estudos em
arbitragem, mediação e negociação. Brasília: Grupo de Pesquisa UnB, 2004. v. 2. Disponível em:
<www.unb.br>. Acesso em: 7mar.2017).%
341
BOLZAN DE MORAIS, José Luis; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: alternativas
à jurisdição! 2. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 135.
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inclusive no que diz respeito às normas procedimentais. Não há ritos rígidos que devem
ser perseguidos. O processo não se configura em uma única condução.
Sobre o princípio da decisão informada fica estabelecido que o facilitador tem o
dever de manter o jurisdicionado plenamente informado quanto aos direitos e ao contexto
fático em que está inserido. As partes precisam estar plenamente informadas para fins de
alcançarem uma decisão que melhor resolverá o conflito.
Em seguida, o art. 167 342 tratou das exigências relacionadas à inscrição em
Cadastro Nacional dos Mediadores e Conciliadores, bem como do credenciamento das
Câmaras Privadas de Conciliação e Mediação.
Vale esclarecer aqui que o Novo Código de Processo Civil trata da conciliação e
da mediação judiciais, daí por que exigir que em ambas as atuações é obrigatório o
cadastro dos profissionais facilitadores, mesmo aqueles que estejam atuando nas Câmaras
Privadas.
Para realizar o efetivo registro no cadastro dos tribunais e do Conselho Nacional
de Justiça é preciso que o profissional facilitador tenha preenchido o requisito de
capacitação profissional exigido no §1o da art. 167343.
O §4o da art. 167344 trata da avaliação dos conciliadores, mediadores e câmaras
privadas, a qual ficará registrada no cadastro dos mesmos como informações sobre a
performance do profissional, gerando dados que serão publicados periodicamente.
Apesar desse dispositivo ser "digno de elogio [...] por criar uma forma de controle
externo do trabalho do mediador [...]"345, dando mais transparência ao seu ofício, devese ter cuidado para que não seja feito um ranking de mediadores baseado na quantidade
de mediações realizadas, o que não avalia a qualidade das mesmas.
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342

"Art. 167. Os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão
inscritos em cadastro nacional e em cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal, que
manterá registro de profissionais habilitados, com indicação de sua área profissional." (BRASIL, Código
de
Processo
Civil.
Brasília:
Senado,
2015.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm> Acesso em: 03/fev/2017).
343
"Art. 167 [...] § 1o Preenchendo o requisito da capacitação mínima, por meio de curso realizado por
entidade credenciada, conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça em
conjunto com o Ministério da Justiça, o conciliador ou o mediador, com o respectivo certificado, poderá
requerer sua inscrição no cadastro nacional e no cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal regional
federal." (BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília: Senado, 2015. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
344
"Art. 167 [...] § 4o Os dados colhidos na forma do § 3o serão classificados sistematicamente pelo tribunal,
que os publicará, ao menos anualmente, para conhecimento da população e para fins estatísticos e de
avaliação da conciliação, da mediação, das câmaras privadas de conciliação e de mediação, dos
conciliadores e dos mediadores. (BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília: Senado, 2015. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
345
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil contemporâneo. 5. ed. São Paulo:
Saraiva, 2013. v. 1. p. 839.
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Ainda nesse mesmo artigo 167, é estabelecido, em seu §5o, que o conciliador ou

mediador judicial que seja advogado estará impedido de exercer a advocacia nos juízos
em que desempenham suas funções346. Ressalte-se que qualquer profissional pode exercer
a função de mediador, não havendo exclusividade para advogados ou psicólogos como
antes defendeu-se em sede de discussão de projetos de lei.
Tal impedimento347 pode ser visto como objeto de crítica, pois não há razão desse
profissional ficar impedido de atuar em qualquer causa do juízo, mesmo naqueles em que
não tenha qualquer atuação como facilitador. Com tal regra, os advogados tenderão é a
não optar por desempenhar essa função, trabalhando contrariamente ao desenvolvimento
das vias conciliatórias.
Debruçando-se sobre a nova regra, Fernanda Tartuce348 questiona:

[...] se o mediador inscrito no Tribunal não poderá advogar no juízo em
que se inscreveu, como poderá sobreviver?
Imaginemos, para ilustrar, uma situação concreta: atuo como advogada
no Departamento Jurídico do XI de Agosto, entidade da Faculdade de
Direito da USP que presta assistência à população carente desde 1919
e tem processos tramitando em praticamente todos os foros da Capital
paulista.
Decido fazer o cadastro como mediadora no Tribunal de Justiça de São
Paulo e aguardo ser escolhida pelas partes ou nomeada para algum feito
por força de distribuição.
Caso seja chamada a atuar como mediadora em feito que tramita em
determinada Vara, precisarei verificar se tenho algum processo em
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"Art. 167 [...] §5o Os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do caput, se advogados,
estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções." (BRASIL,
Código
de
Processo
Civil.
Brasília:
Senado,
2015.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
347
"A infeliz integração ao minissistema é representada pelo § 5o do art. 167 do NCPC: os conciliadores e
mediadores judiciais cadastrados na forma do caput, se advogados, estarão impedidos de exercer a
advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções. Curiosamente, a primeira redação do Anteprojeto
de CPC reservava a função de conciliador/mediador a advogados. Em face de críticas, eliminou-se a
chamada “reserva de mercado”. Em contrapartida surgiu o impedimento para que o terceiro facilitador
exercesse a advocacia em todo o território de jurisdição do tribunal. Finalmente, o impedimento ficou
circunscrito aos juízos em que desempenha as funções de conciliador/mediador. Há aqui uma presunção
absoluta de que o advogado possa aliciar clientela entre os participantes do processo consensual. Isso parece
absolutamente insensato, pois a regulamentação da conduta ética e das sanções que podem ser impostas ao
terceiro facilitador é mais que suficiente para desencorajar qualquer iniciativa nesse sentido. Parece,
também, insultuoso para a classe dos advogados. Desencoraja os advogados a exercerem as funções de
conciliador/mediador. E é de duvidosa aplicabilidade, pois o Estatuto da OAB – que tem nível de lei
complementar - não prevê o impedimento. Cumpre notar que no âmbito dos Juizados Especiais a mesma
regra não vem sendo aplicada quando o trabalho do conciliador é voluntário." (GRINOVER, Ada
Pellegrini. O minissistema brasileiro de justiça consensual: compatibilidades e incompatibilidades.
Disponível em: <http://dirittoetutela.uniroma2.it/files/2013/03/Origens-e-evolução.pdf>. Acesso em:
8mar.2017).
348
TARTUCE, Fernanda. Mediação no novo CPC: questionamentos reflexivos. p. 14. Disponível em:
<http://www.fernandatartuce.com.br/wp-content/uploads/2016/02/Mediação-no-novo-CPC-Tartuce.pdf>.
Acesso em: 8mar.2017.
346
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trâmite ali; sendo a resposta positiva, deverei me reconhecer impedida
de atuar e terei que declinar. Esta situação é apropriada? Se atuo como
advogada em um feito de natureza diversa, com litigantes diferentes,
não sou apta a atuar em outro processo com diferentes envolvidos pelo
simples fato de tramitarem no mesmo juízo?

Efetivando o princípio da autonomia da vontade, mencionado e analisado
anteriormente ao tecer comentário sobre o art. 166, vem o art. 168349 para tratar do assunto
ao determinar que as partes é quem podem escolher, de comum acordo, o conciliador, o
mediador ou a câmara privada de conciliação e de mediação. Em relação ao mediador ou
conciliador, cabe salientar que estes podem ou não estar cadastrados no tribunal350. Se a
mediação for judicial, obrigatoriamente o registro do profissional deve ser feito; se for
extrajudicial, há a faculdade do cadastro.
Caso as partes não façam a escolha, o mesmo será sorteado 351 dentre os
cadastrados no registro do tribunal. Ainda é prevista a hipótese de, se recomendável, ser
indicada a presença de mais de um mediador352.
Quanto à questão da remuneração, esta é apresentada no artigo 169353 do Novo
Código de Processo Civil, sendo a mesma fixada em tabela do tribunal conforme
parâmetros do Conselho Nacional de Justiça. Ocorre que até então o CNJ não se
manifestou sobre o assunto de forma definitiva354.
Os parágrafos desse artigo tratam das atividades de mediação e conciliação que
poderão ser prestadas de forma voluntária ou aquelas que não serão cobradas pois
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
349

"Art. 168. As partes podem escolher, de comum acordo, o conciliador, o mediador ou a câmara privada
de conciliação e de mediação." (BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília: Senado, 2015. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
350
"Art. 168 [...] § 1o O conciliador ou mediador escolhido pelas partes poderá ou não estar cadastrado no
tribunal." (BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília: Senado, 2015. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
351
"Art. 168 [...] § 2o Inexistindo acordo quanto à escolha do mediador ou conciliador, haverá distribuição
entre aqueles cadastrados no registro do tribunal, observada a respectiva formação." (BRASIL, Código de
Processo Civil. Brasília: Senado, 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 03fev.2017).
352
"Art. 168 [...] § 3o Sempre que recomendável, haverá a designação de mais de um mediador ou
conciliador." (BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília: Senado, 2015. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
353
"Art. 169. Ressalvada a hipótese do art. 167, § 6o, o conciliador e o mediador receberão pelo seu trabalho
remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho
Nacional de Justiça." (BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília: Senado, 2015.
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
354
Os advogados que exerçam a função de conciliadores ou mediadores deverão ser remunerados conforme
prevê o § 4o do art. 48 do Código de Ética e Disciplina do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, que assim determina: "As disposições deste capítulo aplicam-se à mediação, à conciliação, à
arbitragem ou a qualquer outro método adequado de solução dos conflitos."
Disponível em:
<http://www.oab.org.br> Acesso em: 5mar.2017).
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adentrarão no percentual de processos em que será conferida a gratuidade da justiça.
Todas regras idênticas às já comentadas e bem criticadas na Resolução da Política
Judiciária antes discutida. Só não será aplicada essa tabela de remuneração aos
facilitadores concursados do tribunal, pois estes serão seus servidores.
Na prática, explicam Humberto Dalla e Mariana de Souza, o que ocorre, hoje, na
maioria das Cortes do País é a prestação de serviços de mediadores e conciliadores por
meio de um trabalho voluntário, o que pode colocar em risco a atuação desses
profissionais que acabam por não se dedicar o suficiente para a qualidade da sessão sem
que obtenha alguma contraprestação pecuniária.
Em relação às questões de impedimento, imparcialidade e impossibilidade do
conciliador e mediador, seguem as disposições dos artigos 170 355 , 171 e 172 que
conferem a tais profissionais o dever de reconhecer essa condição de ofício, devolvendo
os autos ao juiz da causa ou ao Coordenador do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução
de Conflitos e Cidadania.
Os motivos de impedimento e suspeição aplicados aos conciliadores e mediadores
são os previstos nos artigos 144 e 145356, conforme determina o inciso III do art. 148 do
Novo Código de Processo Civil, pois os mesmos são tidos como auxiliares do juízo.
Qualquer impossibilidade do exercício da função, mesmo que seja temporária357,
deverá ser comunicada imediatamente para que o profissional não seja nem mesmo
escolhido, evitando, ainda com isso, que ele receba nova distribuição. Um exemplo358
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355

"Art. 170. No caso de impedimento, o conciliador ou mediador o comunicará imediatamente, de
preferência por meio eletrônico, e devolverá os autos ao juiz do processo ou ao coordenador do centro
judiciário de solução de conflitos, devendo este realizar nova distribuição. Parágrafo único. Se a causa de
impedimento for apurada quando já iniciado o procedimento, a atividade será interrompida, lavrando-se ata
com relatório do ocorrido e solicitação de distribuição para novo conciliador ou mediador." (BRASIL,
Código
de
Processo
Civil.
Brasília:
Senado,
2015.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
356
"Caso tenha havido contato prévio com uma das partes (o conciliador, por exemplo, prestou assessoria
a uma delas durante determinado período no passado), essa circunstância deve ser expressamente informada
ao centro e à outra parte, a fim de que se avalie se tal fato consiste em causa de impedimento ou suspeição,
na forma dos arts. 144 e 145 do NCPC." (PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; SOUZA, Mariana
Freitas. O tratamento legal da mediação no CPC/2015 - Lei no 13.105/15. In: ALMEIDA, Tania; PELAJO,
Samantha; JONATHAN, Eva (Coord.). Mediação de conflitos para iniciantes, praticantes e docentes.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 327).
357
"Art. 171. No caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o conciliador ou mediador
informará o fato ao centro, preferencialmente por meio eletrônico, para que, durante o período em que
perdurar a impossibilidade, não haja novas distribuições." (BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília:
Senado,
2015.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
358
Outros exemplos deste "impedimento temporário" são elencados na obra de Humberto Dalla e Mariana
de Souza, sendo eles: "afastamento do mediador para a realização de cursos e seminários [...] um mediador
que esteja em processo de divórcio e emocionalmente abalado pela situação." (PINHO; SOUZA, op. cit.,
p. 326).
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desse "impedimento temporário" pode ser assinalado quando o profissional está atuando
em muitas atividades, chegando a uma sobrecarga de procedimentos, devendo, portanto,
informar sua temporária exclusão da distribuição de novos casos.
O art. 172359 fixa o prazo de 1 (um) ano a contar do término da última audiência
que atuou para acabar o impedimento do conciliador ou mediador de assessorar,
representar ou patrocinar qualquer das partes envolvidas no conflito; é a chamada
"quarentena", abrangendo as atividades de assessoramento, representação e patrocínio de
qualquer das partes envolvidas.
O conciliador ou o mediador que violar qualquer dos princípios da mediação e da
conciliação, bem como aquele que sofra condenação definitiva em processo criminal,
poderá ser excluído do cadastro por violar seu dever, conforme previsto no art. 173360.
Para que essa exclusão ocorra, deve ser instaurado um procedimento
administrativo, obedecendo ao devido processo legal, havendo ainda a possibilidade de
um afastamento em caráter cautelar por até 180 dias, decidido de forma fundamentada
pelo juiz da causa ou pelo coordenador do Centro361.
Além do Novo CPC dar cumprimento às determinações da Política Judiciária
Nacional de tratamento adequado de conflitos de interesse, ele também se preocupou em
estender o fomento da autocomposição para a via administrativa para que seja promovida
a composição de conflitos entre os órgãos e entes da própria administração ou entre
particular e a administração, nos termos do art. 174362.
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359

"Art. 172. O conciliador e o mediador ficam impedidos, pelo prazo de 1 (um) ano, contado do término
da última audiência em que atuaram, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes."
(BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília: Senado, 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
360
"Art. 173. Será excluído do cadastro de conciliadores e mediadores aquele que: I - agir com dolo ou
culpa na condução da conciliação ou da mediação sob sua responsabilidade ou violar qualquer dos deveres
decorrentes do art. 166, §§ 1o e 2o; II - atuar em procedimento de mediação ou conciliação, apesar de
impedido ou suspeito." (BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília: Senado, 2015. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
361
"Art. 173 [...] § 1o Os casos previstos neste artigo serão apurados em processo administrativo. § 2o O
juiz do processo ou o juiz coordenador do centro de conciliação e mediação, se houver, verificando atuação
inadequada do mediador ou conciliador, poderá afastá-lo de suas atividades por até 180 (cento e oitenta)
dias, por decisão fundamentada, informando o fato imediatamente ao tribunal para instauração do
respectivo processo administrativo." (BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília: Senado, 2015.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em:
3fev.2017).
362
"Art. 174. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão câmaras de mediação e
conciliação, com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais
como: I - dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública; II - avaliar a
admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito da administração
pública; III - promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta." (BRASIL,
Código de Processo Civil. Brasília: Senado, 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
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Essa iniciativa é extremamente salutar ante o fato de que o Estado brasileiro é o

maior cliente da Justiça, podendo com tal dispositivo corroborar-se para a diminuição da
litigiosidade atual e o respectivo acúmulo de demandas no Judiciário.
Por fim, o art. 175363 estabeleceu que as normas trazidas pelo Novo Código de
Processo Civil sobre a Conciliação e a Mediação também poderão ser estendidas a outras
formas de solução de conflitos, bem como às Câmaras Privadas, no que couber, pois as
mesmas podem ter normas internas e procedimentos próprios.
Vale inferir que, apesar do Novo CPC normatizar apenas os institutos da
conciliação e da mediação judiciais, outras formas de composição, inclusive
extrajudiciais ou prévias, não são restringidas.
Ao longo do Novo Código de Processo Civil, vários são os dispositivos legais
que fazem referência à mediação e à conciliação como os artigos 250, inciso IV, 303, §1o,
inciso II, e 308, §3o, todos eles aludindo ao mandado para a audiência de conciliação ou
de mediação até mesmo nos casos de tutela antecipada e tutela cautelar.
O art. 319, inciso VII364, determina que na petição inicial deverá ser indicada365 a
opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. Em
seguida, o réu também tem o direito de se manifestar sobre seu interesse em ter referida
audiência, o que é previsto pelo §5o do art. 334366 mais à frente, conferindo a oportunidade
a todos os participantes do conflito de se manifestarem sobre esse interesse. No caso de
haver litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
363

"Art. 175. As disposições desta Seção não excluem outras formas de conciliação e mediação
extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais
independentes, que poderão ser regulamentadas por lei específica. Parágrafo único. Os dispositivos desta
Seção aplicam-se, no que couber, às câmaras privadas de conciliação e mediação." (BRASIL, Código de
Processo Civil. Brasília: Senado, 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/_ato20152018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
364
"Art. 319. A petição inicial indicará: [...] VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de
conciliação ou de mediação." (BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília: Senado, 2015. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
365
O Tribunal de Justiça do Estado do Pará fixou o seguinte entendimento em 28 de março de 2016 por
meio do Enunciado 11: "A OMISSÃO NA PETIÇÃO INICIAL QUANTO À AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO É INTERPRETADA COMO MANIFESTAÇÃO DE
CONCORDÂNCIA, TORNANDO DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PARA EMENDA. NOTA
EXPLICATIVA: A conciliação e a mediação constituem pressupostos necessários à nova processualística
brasileira, justificando-se assim o enunciado proposto (ART. 3o, § 3o, do Código de Processo Civil de
2015).". (TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição no 5936/2016 - Segunda-Feira, 28 de março de 2016.
PRESIDÊNCIA.
Disponível
em:
<http://www.tjpa.jus.br//CMSPortal/VisualizarArquivo?
idArquivo=127806>. Acesso em: 6mar.2017).
366
"Art. 334 [...] § 5o O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o
réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da
audiência." (BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília: Senado, 2015. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
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todos.
Relevante é o art. 334 do NCPC, que trata da audiência de conciliação ou de
mediação, denominada também de Audiência Preliminar, que deve ocorrer logo após o
recebimento da inicial 367 , antes mesmo da oferta da contestação. Tal audiência será
realizada mesmo que apenas uma das partes opte por ela, e desde que se trate de assunto
que admite a autocomposição, conforme determinam os incisos do §4o368.
Cabe uma crítica a esse dispositivo, tendo em vista que a audiência de mediação
apenas não será designada se ambas as partes manifestarem, expressamente, o
desinteresse pela composição consensual do litígio ou se a natureza da causa inadmitir
transação, significando uma possível violação do já abordado princípio da autonomia da
vontade instituído no próprio Novo CPC.
Essa infringência ao princípio demonstra, em um primeiro momento, que a ideia
do art. 334 consiste em conferir um obstáculo ao exercício legítimo do direito de ação,
atendendo aos propósitos de celeridade do Judiciário – beneficiado com o filtro de
admissibilidade das demandas recém-instituído – e aos litigantes de má-fé interessados
na procrastinação do julgamento da lide.
Na verdade, o Novo Código de Processo Civil, aparentemente, introduziu, no
sistema jurídico brasileiro, uma espécie de obrigatoriedade mitigada para o processo de
mediação, uma obrigatoriedade presumida e que somente pode ser elidida por meio da
anuência concreta dos litigantes.
É estabelecido no §2o ainda do art. 334 que poderá ser realizada mais de uma
sessão destinada à conciliação e à mediação, desde que preciso for, não distando uma da
outra período superior a 2 (dois) meses. Absolutamente coerente essa regra, pois é muito
difícil conseguir iniciar e terminar um diálogo, chegando a uma possível solução em uma
única sessão.
Bruno Garcia Redondo369 entende que não deve ser aplicada uma sanção, como
a nulidade da audiência, caso a regra dos prazos da audiência seja descumprida de comum
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

367

"[...] não sendo o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332), ou de conversão da ação individual
em coletiva (art. 333)." (PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil contemporâneo.
5. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 835).
368
"Art. 334 [...]§ 4o A audiência não será realizada: I - se ambas as partes manifestarem, expressamente,
desinteresse na composição consensual; II - quando não se admitir a autocomposição." (BRASIL, Código
de Processo Civil. Brasília: Senado, 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
369
REDONDO, Bruno Garcia. Conciliação e mediação. In: WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER,
Teresa Arruda Alvim (Coord.). Temas essenciais do novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p.
224.
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acordo pelas partes.
A intimação para essa audiência, contudo, deve ser feita na pessoa do advogado
da parte.
Regra de grande valor foi fixada pelo §8o do art. 334370 que prevê uma multa
àquele que deixar de comparecer injustificadamente à audiência de conciliação ou de
mediação por considerar-se ato atentatório à dignidade da justiça, não configurando,
entretanto, revelia à parte ausente. Vale ressaltar que essa multa independe da
sucumbência e do resultado do processo.
Com tais determinações legais, a audiência destinada à autocomposição passa a
ser no início do processo e antes da citação, visando-se com isso que nem haja contestação
do réu, evitando-se que seja acentuada a polarização entre as partes.
Outros dispositivos legais do Novo Código de Processo Civil tratam da audiência
de conciliação e mediação, estabelecendo as normas para a instrumentalização do
processo como, por exemplo, o art. 335, incisos I e II, que aborda o prazo para
apresentação da contestação; o art. 340, §§ 3 o e 4o, que orienta sobre a suspensão dessa
audiência quando da alegação de incompetência absoluta ou relativa; o art. 359, que
determina a utilização dos métodos de solução de conflitos mesmo na Audiência de
Instrução e Julgamento; e o art. 565, § 1 o, que determina a marcação de Audiência de
Conciliação ou Mediação, antes da apreciação do pedido de concessão da medida liminar
na hipótese de litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação
afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia.
Na área do direito de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução
consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras
áreas de conhecimento para a mediação e conciliação, conforme preceituam os artigos
694 e seguintes, tendo em vista envolver partes que já possuem relação entre si e que,
provavelmente, continuarão mantendo.
Os procedimentos de jurisdição voluntária poderão ter seus acordos de
autocomposição extrajudicial homologados em qualquer valor que seja, conforme definiu
o art. 725, inciso VIII.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

"Art. 334 [...] § 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é
considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da
vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado."
(BRASIL, Código de Processo Civil. Brasília: Senado, 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 3fev.2017).
370
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Em sede recursal, o art. 932, inciso I, incumbiu ao relator o direito de dirigir e

ordenar o processo no tribunal quando for o caso de homologar autocomposição das
partes.
E um último dispositivo que vale comentar é o art. 1.071 das Disposições Finais
e Transitórias, que introduziu na Lei de Registros Públicos a possibilidade de
reconhecimento extrajudicial de usucapião desde que haja concordância expressa de
todos.
Feitas as considerações sobre as normas e princípios do Novo Código de Processo
Civil que abordam a conciliação e a mediação judicial, inovando a legislação brasileira
que nunca tratou da matéria, passar-se-á à análise do segundo diploma legal que trata do
assunto, que é a Lei de Mediação, estudo que será feito sob a mesma metodologia adotada
ao serem tecidos os comentários sobre os marcos regulatórios anteriores.

3.4 Lei de Mediação
A Lei n.o 13.140, de 26 de junho de 2015, trouxe para o direito brasileiro o
ineditismo ao legislar sobre o instituto da mediação em uma regulamentação própria e
específica 371 do assunto, tratando tanto da mediação como meio de solução de
controvérsias entre particulares, quanto da autocomposição de conflitos no âmbito da
administração pública.
Ainda no parágrafo único do art. 1o foi estabelecida a concepção de mediação da
seguinte forma: "Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro
imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula
a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia"372, contém uma
ideia mais atual e adaptada à realidade brasileira.
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371

"De todo sabido, no entanto, que em um País com cultura extremamente positivista como o Brasil, para
que se pudesse vislumbrar um horizonte mais promissor para o crescimento da Mediação como técnica
eficaz de manejar conflitos, seria importante que houvesse legislação específica tratando do tema.".
(ASSED, Alexandre Servino; DAVIDOVICH, Larissa. A Nova Lei de Mediação: comentários e reflexões.
In: ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva (Coord.). Mediação de conflitos para
iniciantes, praticantes e docentes. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 334).
372
BRASIL,
Lei
de
Mediação.
Brasilia:
Senado,
2015.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Lei/L13140.htm>. Acesso em: 6mar.2017.
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Muito apropriada foi a conceituação adotada por essa Lei, que identificou a

mediação 373 como uma "atividade técnica" e não como uma intuição ou habilidade
pessoal como visto tal instituto por alguns.
Ao serem analisados os dispositivos legais dessa legislação, será verificado que,
de uma maneira geral, a mesma se encontra em total sintonia com a Resolução n.o
125/2010 do Conselho Nacional de Justiça e com o Novo Código de Processo Civil,
tratando, inclusive, de assuntos que se repetem em todos esses regulamentos, conforme
serão apresentados.
Registre-se, contudo, que o Novo Código de Processo Civil preocupou-se em
disciplinar a mediação judicial, enquanto a Lei de Mediação374 foi mais além e disciplinou
também a mediação extrajudicial e ainda a autocomposição no seio da administração
pública.
Cabe aqui ser feita uma ponderação, pois a matéria atinente à mediação judicial
acabou sendo disciplinada por duas leis, o que já suscitou discussão sobre qual o
enquadramento legal deve ser conferido ao instituto no âmbito do Poder Judiciário.
Em artigo intitulado "Interação entre Novo CPC e Lei de Mediação: primeiras
reflexões", Fernanda Tartuce375 enfrenta a questão do diálogo das fontes376, reconhecendo
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

373

"O modelo transformador de mediação tem como objetivo imediato levar os mediados à transformação
enquanto pessoas, para que aprendam a se colocar no lugar do outro e a administrar seus próprios
problemas, sempre de forma colaborativa. O acordo seria uma consequência desse processo de
transformação pessoal dos mediados, que se faz consagrado a partir do emponderamento e do
reconhecimento desses indivíduos." (SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática
da justiça. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2011. p. 166).
374
"A trabalhosa harmonização dos Projetos de Lei de Mediação com o NCPC e a Resolução n. 125. O
CPC de 2015, que se harmoniza perfeitamente com a Resolução n. 125, foi aprovado e promulgado. Mas
dois projetos de lei, sobre a mediação, corriam por fora e se encontravam na Câmara revisora, destoando
completamente da Resolução e do Código. A história dos dois anteprojetos é curiosa, mas vale salientar
que inicialmente o que se pretendia era apenas regular a mediação comercial, de modo que seus autores só
falaram em mediação – e não em conciliação – porque seria muito difícil verter para o inglês o termo
conciliação. Mediation era palavra mais palatável (sic). Ministério da Justiça e Superior Tribunal de Justiça
trabalharam em separado, até que os dois Projetos, no Parlamento, foram fundidos em um único
Substitutivo, e nasceu o ...Frankenstein. Na iminência de ser aprovado (pela mesma Câmara dos Deputados
que havia aprovado o NCPC), levantaram-se as vozes da comunidade jurídica e das instituições
especializadas e foi possível obter o compromisso de redação de um Substitutivo, que os harmonizasse.
Mas alguma coisa escapou. Seja como for, a Lei de Mediação finalmente aprovada – depois do Código – e
que terá uma vacatio legis mais curta - é uma lei que trata parcialmente da matéria. De modo que será
complementada pelo NCPC, no que não for incompatível, mas, por ser posterior e específica, revogará o
NCPC no que o for." (GRINOVER, Ada Pellegrini. O minissistema brasileiro de justiça consensual:
compatibilidades e incompatibilidades. Disponível em: <http://dirittoetutela.uniroma2.it/files/2013/03/
Origens-e-evolução.pdf >. Acesso em: 8mar.2017).
375
"Dialogar é preciso: essa lição, reforçada nas iniciativas consensuais, é essencial para promover
respostas adequadas aos questionamentos decorrentes da interação entre o Novo CPC e a Lei de Mediação."
(TARTUCE, Fernanda. Interação entre novo CPC e Lei de Mediação: primeiras reflexões. Publicado em
30.07.2015. Disponível em: <http://portalprocessual.com/interacao-entre-novo-cpc-e-lei-de-mediacaoprimeiras-reflexoes>. Acesso em: 7mar.2017).
376
O caminho para a compatibilização entre as normas colidentes é acessado pela teoria do diálogo das
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"[...] a possiblidade de subsunção concomitante do Novo CPC e da Lei de Mediação [...]".
A autora assim se posiciona: "Em casos de dúvida quanto a aplicação de normas de um
ou outro instrumento normativo, o intérprete deverá conduzir sua conclusão rumo à
resposta que mais se coadune com os princípios da mediação".
Os princípios que orientaram a mediação vêm disciplinados logo no art. 2o da Lei
- alguns deles como a imparcialidade das partes, a oralidade, a informalidade, a autonomia
da vontade das partes e a confidencialidade já comentados neste trabalho, pois se fizeram
presentes na Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de
interesses como no Novo CPC.
A Lei inovou em dispor, nos incisos II e VIII do art. 2o, os princípios da isonomia
entre as partes e da boa-fé, os quais devem ser respeitados como princípios constitucionais
e como normas fundamentais do processo civil, conforme exposto no Capítulo 2.
O princípio da busca do consenso é que não foi mencionado nos outros dois
regulamentos da mediação, e tem como pressuposto a autonomia dos envolvidos em
relação às decisões sobre as questões que envolvem o conflito, partindo da ideia de que
cabe às partes a escolha do que for melhor para si. Por meio do consenso, a mediação
pretende a aproximação das partes não só para a decisão sobre um conflito específico,
mas também para a restauração de toda a relação que existe por trás deste, zelando pela
manutenção do relacionamento dos envolvidos.
Registre-se, entretanto, que, além desses princípios específicos, devem ser
respeitados os princípios fundamentais do processo civil focalizados no Capítulo 2 do
presente trabalho, sendo necessário, como explica o Prof. Humberto Dalla:

"[...]

compatibilizar as ferramentas e técnicas dos meios alternativos com as garantias
processuais, sob pena de se correr o risco de alcançar a pacificação com sacrifício,
dispositivos que não podem ser afastados pela vontade das partes"377.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
fontes, idealizada pelo jurista alemão Erik Jayme. Segundo defende o autor, as sociedades pós-modernas
convivem com múltiplas fontes legislativas vocacionadas à regulamentação dos mesmos fatos. (Jurista
alemão e catedrático de Direito Internacional Privado, Direito Comparado e Direito Civil da Universidade
de Heidelberg, Erik Jayme empregou o termo “Diálogo das Fontes” pela primeira vez durante curso
ministrado em Haia no ano de 1995. Quanto ao sentido do termo, o autor aduz o seguinte: “O ‘diálogo das
fontes’ significa que decisões de casos da vida complexos são hoje o somar, o aplicar conjuntamente, de
várias fontes (Constituição, Direitos Humanos, direito supranacional e direito nacional). Hoje não mais
existe uma fixa determinação de ordem entre as fontes, mas uma cumulação destas, um aplicar lado a lado.
Os direitos humanos são direitos fundamentais, mas somente às vezes é possível deles retirar efeitos
jurídicos precisos” (JAYME AYME, Erik. Entrevista concedida para a seção “Diálogo com a Doutrina” da
Revista Trimestral de Direito Civil (RTDC) e publicada no ano 1, v. 3, p. 289-293, jul./set. 2000).
377
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil contemporâneo. 5. ed. São Paulo:
Saraiva, 2013. v. 1. p. 836.
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Há que se ter então uma larga dose de ponderação entre o princípio da pacificação

ou também denominado de princípio da busca da solução consensual mais adequada, e
os demais princípios consagrados na Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, todos
eles examinados no Capítulo 2.
O §1o do art. 2o trata da previsão contratual de cláusula compromissória que obriga
as partes a participarem da reunião, sendo regulamentada de forma mais específica por
meio dos artigos 22 e 23.
A voluntariedade, apesar de não constar no rol de princípios, é considerada por
Diogo Almeida e Fernanda Paiva378 um princípio relacionado com os participantes, sendo
próprio do instituto da mediação - este só é possível ser exitoso com a expressa
concordância das partes em querer permanecer utilizando esse procedimento, razão por
que foi fixado no § 2o deste segundo artigo da Lei em comento.
O art. 3o estabelece o que pode ser objeto de mediação como os conflitos que
versem sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis 379 que admitam
transição, devendo, no caso destes últimos, ser exigida a oitiva do Ministério Público e a
homologação em juízo.
Antes da Lei de Mediação, era absolutamente vedado tratar de qualquer tipo de
direito indisponível 380 por meio de autocomposição. Após sua promulgação essa
compreensão passa a ser relativizada, pois entende-se, atualmente,% que é prejudicial a
manutenção do dogma onipotente sobre a indisponibilidade absoluta do direito material
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
378

"A mediação é um processo voluntário, que reconhece o direito das partes optarem livremente pela
utilização do métodos e retirarem-se no momento que desejarem." (ALMEIDA, Diogo A. Rezende;
PAIVA, Fernanda. Princípios da mediação de conflitos. In: ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha;
JONATHAN, Eva (Coord.). Mediação de conflitos para iniciantes, praticantes e docentes. Salvador:
JusPodivm, 2016. p. 101).
379
"Em regra, os bens e o interesse público são indisponíveis, porque pertencem à coletividade. É, por isso,
o Administrador mero gestor da coisa pública, não tem disponibilidade sobre os interesses confiados à sua
guarda e realização. Todavia, há casos em que o princípio da indisponibilidade do interesse público deve
ser atenuado, mormente quando se tem em vista que a solução adotada pela Administração é a que melhor
atenderá à ultimação deste interesse." (SOUZA, Luciane Moessa. Meios consensuais de solução de
conflitos envolvendo entes públicos: negocição, mediação e conciliação na esfera administrativa e judicial.
Belo Horizonte: Fórum, 2012, p.171). "Não se pode, portanto, de forma alguma confundir indisponibilidade
com intransigibilidade, pois esta somente se afigura nas situações em que a lei expressamente veda a
transação – como se vê do artigo 17, parágrafo 1º, da Lei 8.429, de 1992, que versa sobre improbidade
administrativa." (SOUZA, Luciane Moessa de. Mediação de conflito e Administração Pública. In: PINHO,
Humberto Dalla Bernardina de; CABRAL, Tricia; HALE, Durval (Org.). O marco legal da mediação. São
Paulo: Atlas, 2015).
380
Como bem refere Carlos Alberto de Salles, a disponibilidade do direito não está relacionada diretamente
a direitos patrimoniais de caráter privado. Assim, a indisponibilidade do interesse público admite duas
modalidades, a saber, a material e a normativa. A primeira indica a proibição de modificação da titularidade
originária do bem jurídico. Já a segunda se refere à qualificação das normas jurídicas, relacionando-se à
diferenciação entre normas cogentes e dispositivas. (SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em contratos
administrativos. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 294).
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coletivo, afastando um mínimo de margem negocial necessário para a efetivação da
avença. A superação dessa linha de pensamento, então, parece imprescindível para serem
atendidos os anseios por um sistema coletivo adequado.
Nesse contexto, vem ganhando espaço a tese doutrinária que visualiza, em um
juízo de ponderação, a partir do caso concreto, a possibilidade de as partes realizarem
concessões recíprocas para chegar à transação381.
A Seção II do Capítulo I regulamenta a atividade dos mediadores extrajudiciais e
judiciais, tudo em total sintonia com o que foi fixado pelo Novo CPC sobre escolha,
impedimento e suspeição, capacitação, cadastro, inscrição e desligamento, equiparação,
bem como sobre a remuneração.
O art.7o da Lei de Mediação acrescenta mais um impedimento à figura do
mediador, a saber, o de proibir-lhe de atuar como árbitro ou de ser testemunha em
processos judiciais ou arbitrais relacionados ao conflito em que tenha atuado como
mediador. Essa é simplesmente uma "vedação absoluta"382.
Novidade é trazida sobre as exigências para desempenhar a função de mediador
extrajudicial e judicial. No caso de pretender ser mediador extrajudicial é preciso apenas
ser pessoa capaz, tendo a confiança das partes e ser capacitada para realizar a mediação,
não sendo necessário integrar qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou associação,
ou nele inscrever-se383.
Apesar da legislação não definir que tipo de capacitação é exigida ao mediador
extrajudicial, entende-se que o profissional deve realizar um curso teórico e prático, que
configure de fato uma capacitação técnica, seguindo a tendência sublinhada no parágrafo
único do art. 1o da Lei de Mediação, que compreendeu a mediação como uma atividade
técnica, não podendo ser conduzida por alguém sem esse conhecimento também técnico.
As partes que se submeterão à mediação extrajudicial deverão sempre estar
assistidas por advogados ou defensores públicos, sob pena de ser suspenso o
procedimento até que se garanta a paridade de assistência às partes, respeitando a
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

381

TAKAHASHI, Bruno. Desequilíbrio de poder e conciliação. Brasília: Gazeta Jurídica, 2016, p. 61.
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; SOUZA, Mariana Freitas. O tratamento legal da mediação no
CPC/2015 - Lei no 13.105/15. In: ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva (Coord.).
Mediação de conflitos para iniciantes, praticantes e docentes. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 327.
383
"Os mediadores extrajudiciais não precisam ter formação superior, mas não são dispensados da
formação específica de conciliadores e mediadores. De acordo com Amorim Neves, o Código não veta a
escolha de um mediador extrajudicial sem capacitação, no entanto, nestes casos, a homologação do acordo
ainda terá que passar pelo conciliador capacitado." (Matéria publicada originalmente no jornal Valor, de 2,
3 e 4 de abril de 2016. Disponível em: <http://mediacao.fgv.br/mais-mercado-para-quem-quer-atuar-comomediador/>. Acesso em: 6mar.2017).
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isonomia material como princípio fundamental e como norma fundamental do processo
civil.
Já os mediadores judiciais precisam ser graduados em curso de ensino superior
há, no mínimo, 2 (dois) anos, além de obter a capacitação em instituição reconhecida pela
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM ou pelos
tribunais, e que respeitem as diretrizes fixadas pelo CNJ sobre as diretrizes curriculares
do curso.
Esses profissionais devem ser cadastrados junto aos tribunais, os quais ficarão
responsáveis por regulamentar sobre o processo de inscrição e de desligamento. Esse
cadastro tem sido feito por intermédio do sítio eletrônico do Conselho Nacional de
Justiça.
Posteriormente, na Seção III, são abordados os Procedimentos de Mediação
extrajudicial e judicial, cabendo aqui comentar apenas os dispositivos da mediação
judicial que é enfocada nesta pesquisa. Todavia, é oportuno registrar que "o legislador foi
cuidadoso ao não estabelecer regras limitadoras a serem observadas durante as
Mediações"384.
Sob este raciocínio, a Lei estabeleceu somente 3 (três) procedimentos mínimos
comuns que o mediador deve seguir tanto nas mediações judiciais como nas
extrajudiciais, sendo eles: "(i) o alerta, na primeira reunião, acerca das regras de
confidencialidade; (ii) a anuência das partes para a marcação de horário e data das
reuniões seguintes à primeira; (iii)a lavratura do termo final de encerramento"385.
O "termo inicial" da mediação, isto é, o momento em que se considera instituída
a mediação deve coincidir com o dia da primeira reunião de mediação marcada. A partir
dessa data ficará suspenso o prazo prescricional até o termo que põe fim à mediação.
Assim como determinado pela Resolução do CNJ e pelo Novo CPC, a Lei de
Mediação também conferiu aos Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos
e Cidadania - CEJUSC, devidamente criados pelos tribunais, a responsabilidade pela
realização das sessões e audiências de conciliação e mediação processuais, bem como
pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a
autocomposição.
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ASSED, Alexandre Servino; DAVIDOVICH, Larissa. A nova lei de mediação: comentários e reflexões.
In: ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva (Coord.). Mediação de conflitos para
iniciantes, praticantes e docentes. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 342.
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Ibid., p. 343.
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A inovação trazida pela Lei de Mediação é que a mesma permitiu aos CEJUSCs

a possibilidade de também realizar as conciliações e mediações pré-processuais,
diferentemente do disposto no art. 165 do Novo Código de Processo Civil, que só se
referia às sessões processuais.
O termo final de mediação em que haja acordo constitui título executivo
extrajudicial e, sendo ele homologado pelo juiz, adquire o status de título executivo
judicial, conforme preceitua o parágrafo único do art. 20.
Analisa-se, desde logo, o parágrafo único do art. 28, que trata da desnecessidade
de homologação do acordo, salvo quando houver requerimento das partes nesse sentindo.
Há casos, contudo, em que a homologação é obrigatória, como quando há o interesse de
menor, ou o interesse público.
Ao ser analisada a petição inicial e se verificar que a mesma preenche todos os
requisitos essenciais, o juiz designará a Audiência de Mediação, também denominada de
Audiência Preliminar ou ainda de Audiência Prévia.
Merecem destaque as considerações mais longas sobre o art. 25 da Lei de
Mediação, que, isoladamente, determina que os mediadores não estarão sujeitos à prévia
aceitação das partes, enquanto o art. 4o da Lei de Mediação e o art. 168 do Novo Código
de Processo Civil compreendem que as partes poderão sim escolher, de comum acordo,
seus mediadores ou a câmara privada.
Ora, nesse diálogo entre as normas, deve prevalecer a análise principiológica da
mediação como a autonomia da vontade, a independência e a busca do consenso,
concluindo-se que "as partes somente serão obrigadas a aceitar o mediador judicial na
hipótese de não conseguirem, em comum acordo, escolher o mediador ou uma câmara de
mediação para auxiliá-los a resolver o conflito"386.
No art. 26, é prevista a possibilidade de as partes não serem assistidas por
advogados ou defensores públicos nas causas que podem ser levadas aos Juizados
Especiais sem a assistência desses profissionais.
No dispositivo seguinte, vem o art. 28 estabelecendo que o procedimento de
mediação judicial deve ser concluído em até 60 (sessenta) dias, podendo as partes, de
comum acordo, requererem prorrogação.
Entende-se aqui que a preocupação do legislador residiu em cuidar para que o
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procedimento de mediação não virasse um novo processo judicial em termos de
morosidade e de violação ao princípio da duração razoável do processo, assuntos bem
debatidos no Capítulo 2.
Ocorre que a mediação não pode ser desenvolvida em um tempo pré-fixado, pois
trata-se de um método de solução de conflitos de formato extremamente livre e que,
dependendo do caso em discussão e das partes da relação, poderá ser resolvido em 1
sessão ou em dez sessões; a propósito, argumenta Humberto Dalla ser a mediação "[...]
um processo que pode se alongar por semanas, com inúmeras sessões, inclusive com a
participação de co-mediadores [...]"387.
Ada Pellegrini 388 esclarece que esse prazo de 60 (sesssenta) dias poderá ser
prorrogado por meio do pedido das partes "com base no princípio da autonomia da
vontade que rege a justiça conciliativa [...]", princípio este previsto tanto no art. 166, §4o,
quanto no art. 190, ambos do Novo CPC, que permite às partes estipular mudanças no
procedimento e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais.
Realmente, não tem como deixar o Judiciário institucionalizar essa mediação
judicial com suas regras e costumes, pois a prestação do serviço jurisdicional e do serviço
de mediação são extremamente díspares.
No art. 29 determina-se que as custas judiciais não serão devidas se a solução do
conflito pela mediação ocorrer antes da citação do réu. Aqui resta uma dúvida: tais custas
referem-se também à mediação? Se sim e se essa mediação for realizada em uma Câmara
Privada, a mesma não será remunerada?
Ao analisar a legislação, ponderando os princípios como elucidado anteriormente,
compreende-se, a priori, que só não será paga a mediação quando se tratar da existência
da figura da gratuidade processual. Logo, nos demais casos, a mediação e os respectivos
mediadores serão remunerados, devendo, provavelmente, tal dispositivo legal referir-se
às custas do Judiciário e não da mediação.
A Seção IV trata da confidencialidade e de suas exceções como um
desdobramento do princípio da mediação com o mesmo nome, sendo apresentadas duas
ressalvas à regra de confidencialidade nas seguintes situações previstas nos §§ 3o e 4o do
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PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. A mediação no direito brasileiro: evolução, atualidades e
possibilidades no projeto do novo Código de Processo Civil. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 89,
jun
2011.
Disponível
em:
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_
leitura&artigo_id=9685>. Acesso em: 26/fev/2017.
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GRINOVER, Ada Pellegrini. O minissistema brasileiro de Justiça consensual: compatibilidades e
incompatibilidades.
Disponível
em:
<http://dirittoetutela.uniroma2.it/files/2013/03/Origens-eevolução.pdf >. Acesso em 8mar.2017.
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art. 30: a primeira diz respeito à hipótese em que a informação prestada em uma mediação
por uma das partes configura a ocorrência de crime de ação pública; e a outra é o caso
das pessoas discriminadas no caput do art. 30 prestarem informações à Administração
Tributária após o termo final da mediação.
O Capítulo II da Lei de Mediação trata integralmente da autocomposição de
conflitos em que for parte pessoa jurídica de direito público389 , tendo como grandes
fundamentos jurídico-constitucionais para a adoção de métodos consensuais na resolução
de conflitos que envolvem o poder público, seja na esfera administrativa ou judicial, os
princípios do acesso à justiça, da eficiência e da democracia.
Por ora não se aprofundará na matéria, pois não confere relação direta para a
pesquisa aqui desenvolvida, por essa razão, apenas serão tecidas algumas considerações
sobre essa parte da Lei que conferiu, inclusive, poderes para a Advocacia Pública da
União, do Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a instaurar, de ofício ou
mediante provocação, procedimento de mediação coletiva de conflitos relacionados à
prestação de serviços públicos.
A Lei de Mediação está seguindo o estabelecido no art. 174 do Novo Código de
Processo Civil - NCPC, que conferiu à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios o direito de criar câmaras de mediação e conciliação, com atribuições
relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como para
dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública; avaliar a
admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito
da administração pública; e promover, quando couber, a celebração de termo de
ajustamento de conduta.
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A Lei de Mediação não inovou ao tratar da autocomposição junto às pessoas jurídicas de direito público,
pois já havia um número considerável de legislações nacionais que prevêem a possiblidade de transação
dos interesses da Fazenda Pública como, por exemplo, a Lei n.o 10.259/2001 que trata dos Juizados
Especiais Federais que, de forma expressa, previu no parágrafo único do art. 10 a autorização aos
representantes judiciais da União, autarquias, fundações e empresas públicas federais, a conciliar, transigir
ou desistir nos processos de competência deste Juizado, isto é, dentro do limite legal de causas de até 60
salários mínimos. Posteriormente, a Lei n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda
Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. (Sobre o tema, vale
conferir: OLIVERO, Luciano. L’Indisponibilità dei Diritti: analisi di una categoria. Torino: G.
Giappichelli, 2008. DESSÌ, Ombretta. L’Indisponibilità dei Diritti del Lavoratore Secondo L’Art. 2113
C.C. Torino: G. Giappichelli, 2011. GUIDARA, Antonio. Indisponibilità del Tributo e Accordi in Fase di
Riscossione. Milano: Giuffrè, 2010. MARTEL, Letícia de Campos Velho. Indisponibilidade dos Direitos
Fundamentais: conceito lacônico, consequências duvidosas. Espaço Jurídico, v. 11, p. 334-373,
julho/dezembro de 2010. NETO, Luísa. O Direito Fundamental à Disposição sobre o próprio Corpo (a
relevância da vontade na configuração do seu regime). Coimbra: Coimbra, 2004. ADAMY, Pedro
Augustin. Renúncia a Direito Fundamental. São Paulo: Malheiros, 2011).
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Por fim, nas Disposições Finais encontra-se o art. 46, em que, assim como no §7o

do art. 334 do Novo CPC, se estabelece a possibilidade da mediação ser feita por meio
eletrônico, já tendo, inclusive, sido inaugurado no site do Conselho Nacional de Justiça o
programa intitulado "Mediação Digital".
Com o advento da Lei de Mediação e do Novo Código de Processo Civil é criado
um arcabouço jurídico que possibilita e fomenta a resolução dos conflitos, implementada,
mesmo que de forma incipiente, a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado
de resolução de conflitos de interesses.
Ainda que haja muito a ser discutido, como, por exemplo, o tema objeto desta
pesquisa que discorda das mediações judiciais serem realizadas dentro do Judiciário pelos
CEJUSCs, não se pode deixar de admitir que esses marcos, regulatórios e sociais,
trouxeram uma esperança de "que se possa viver em uma sociedade que busque o diálogo,
respeite outras perspectivas e consiga resolver seus conflitos de maneira civilizada e
adequada"390.
Não basta inserir a mediação na legislação brasileira, como já se constatou que foi
feito: muito ainda há de lutar-se para que esses meios adequados sejam vistos pelos
cidadãos como uma opção de um processo justo, sendo, de fato, um fruto da evolução
estabelecida das premissas básicas do due process of law391.
Com a edição do Novo Código de Processo Civil e da Lei de Mediação,
consagrou-se, no Brasil, definitivamente, o movimento de transição do paradigma
adversarial para a lógica consensual tanto no âmbito extrajudicial quanto na esfera
judicial392.
Pode-se dizer que a Lei de Mediação completou, juntamente com a Resolução n.o
125 do CNJ e as normas sobre o tema contidas no Novo CPC, um “minissistema de
métodos consensuais de solução de conflitos”393.
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Mediação de conflitos para iniciantes, praticantes e docentes. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 287.
393
GRINOVER, Ada Pellegrini. O minissistema brasileiro de justiça consensual: compatibilidades e
incompatibilidades.
Disponível
em:
<http://dirittoetutela.uniroma2.it/files/2013/03/Origens-eevolução.pdf >. Acesso em: 8mar.2017.

%

%

157%

4 A PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA COM O PODER JUDICIÁRIO:
CONTRATAÇÃO DE NÚCLEOS DE MEDIAÇÃO JUDICIAL
A visão neoconstitucional do processo civil, dentre outros fatores, trouxe ao
Judiciário brasileiro, no atual contexto pós-moderno, uma preocupação em respeitar e
aplicar os preceitos constitucionais, conferindo ainda uma ampliação à concepção da
garantia de um acesso à justiça justa, célere e eficiente que visa ao alcance da pacificação
social, preceituada como princípio da República Federativa do Brasil394.
A posição paternalista do Poder Judiciário ante o jurisdicionado não deve mais ser
mantida no atual Estado Democrático de Direito, onde se busca primar pelo maior
envolvimento das partes na solução dos conflitos, atuando na administração da justiça.
É conferido um novo enfoque ao acesso à justiça não apenas em decorrência da
necessidade de adequar-se ao movimento cultural e social, como também em razão de se
procurarem alternativas de solução à crise do Judiciário395, que acabou por tornar-se o
"muro de lamentações" de muitos conflitos tão somente de cunho social e não jurídico.
Toda essa revolução 396 que vem ocorrendo no Poder Judiciário, praticamente
iniciada após a promulgação da Emenda Constitucional n.o 45, intitulada de "Reforma do
Judiciário", que incrementou ao texto da Carta Magna o princípio da eficiência a ser
alcançado pelo Judiciário - pois não era mais suficiente apenas garantir o acesso à justiça,
mas principalmente garantir um acesso célere e eficaz, definições essas bem elucidadas e
aprofundadas nos Capítulos 1 e 2 da presente pesquisa - centrou o foco nos mecanismos
para composição adequada397 dos conflitos.
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"Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes
princípios: [...] VII - solução pacífica dos conflitos; [...]" (BRASIL, Constituição (1988).
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do
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Brasília:
Senado,
1988.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>.
Acesso
em:
24nov.2016).
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"Nesse contexto, uma vez que evidenciada a incapacidade do ente estatal em monopolizar a prestação
do serviço para solução de controvérsias e efetivo resguardo de direito, tendem a se desenvolver
procedimentos jurisdicionais alternativos, como a arbitragem, a mediação, a conciliação e a negociação,
almejando alcançar celeridade, informalização e pragmaticidade (BOLZAN DE MORAIS, José Luis;
SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição! 2. ed. rev. e ampl. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 77).
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"O próprio conceito de dignidade da pessoa humana leva à necessidade de se repensar a atuação da
Justiça, impondo-se uma nova missão ao judiciário do século XXI: entregar o direito pacificado ao homem,
e para tanto a sentença por si só não basta mais." (ALMEIDA NETO, Joaquim Domingos de. A mediação
no contexto judiciário e os meios adequados. In: ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; JONATHAN,
Eva (Coord.). Mediação de conflitos para iniciantes, praticantes e docentes. Salvador: JusPodivm, 2016.
p. 735).
397
Não há mais que se falar em meios alternativos de solução de conflitos, uma vez que a sua adoção referese, hoje, a uma política nacional, e, por isso, seu uso passou a ser um imperativo legal, além de meios
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Com isso, tanto os meios autocompositivos como os heterocompositivos passam

a ser vistos como vias judiciais de composição de litígios a serem invocados pelo aparelho
judiciário conforme sua pertinência.
Sob essa nova perspectiva, foi construído um cenário propício à recepção de
regulamentos e legislações destinados a tratar da mediação, como a Resolução n.o
125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, o Novo Código de Processo Civil e a Lei de
Mediação.
Esses dispositivos conferiram expressamente ao Judiciário a autocomposição
como meio ordinário de solução de demandas, o que ficou bem ilustrado no Capítulo 3
com a abordagem, um por um, desses marcos regulatórios da mediação brasileira,
deixando ainda nítida a ideia de que "[...] a política regulamentada é de tratamento
adequado, não sendo a autocomposição alternativa ao sistema judicial, mas uma de suas
artes"398.
Pela primeira vez, no Direito brasileiro, houve a promulgação de texto legal
tratando da mediação e, mais, estabeleceram-se critérios e regras sobre a mediação
extrajudicial e judicial, ocorrendo a sua institucionalização dentro do Poder Judiciário.
Ficou estabelecido, dentre outras coisas, que para ser implementada a Política
Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do
Poder Judiciário deveriam ser constituídos, pelos tribunais, os NUPEMECs e os
CEJUSCs, órgãos judiciários já analisados no Capítulo 3.
Permitiu-se que os tribunais buscassem auxílio para a efetivação de tal Política
junto a entidades privadas por meio de convênios e parcerias conforme orientações
fixadas em diversos dispositivos, falando-se, até mesmo, em trabalho voluntário prestado
pelos mediadores e pelas Câmaras Privadas de Mediação.
Ocorre que, talvez por tratar-se de um novo conjunto de normas atinentes à
mediação judicial, foram detectadas algumas incongruências que não se compatibilizam
com o cerne da ideia da mediação enquanto meio adequado de solução de conflitos de
interesse.
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Marion Spengler quando afirma que “o poder judiciário é um meio de solução, administração ou resolução
de conflitos (dificilmente de tratamento), porém não o único e com certeza não o mais democrático”
(SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento de conflitos.
Ijuí: Unijuí, 2010. p. 298).
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In: ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva (Coord.). Mediação de conflitos para
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Algumas críticas a essa questão já foram apresentadas nos Capítulos 2 e, em

quantidade maior, no Capítulo 3, quando do comento da regulamentação pertinente à
matéria, sendo elas reiteradas neste Capítulo 4 juntamente com outros argumentos que
discordam de que a mediação seja realizada dentro de órgãos do Poder Judiciário, bem
como não aceitam o simples vínculo instituído com as Câmaras Privadas de Mediação de
parceria ou convênio e, ainda, reivindicam a fixação de remuneração digna aos serviços
prestados pelos mediadores e por referidas instituições particulares, rechaçando-se a ideia
de trabalho voluntário.
Ao mesmo tempo que é extremamente salutar o posicionamento do Judiciário
brasileiro em atribuir relevância à mediação e aos profissionais da área com toda uma
preocupação por parte do Conselho Nacional de Justiça e dos tribunais, bem como do
Poder Legislativo em promulgar referidas legislações, é preocupante a forma como vem
se sucedendo essa implantação, havendo em alguns momentos, até mesmo, uma certa
confusão entre a conciliação e a mediação.
O grande desafio que se abre ao Judiciário reside em liderar um movimento de
mudança cultural para tornar a autocomposição uma realidade mais próxima da
população 399 , preservando as características intrínsecas de cada meio de solução de
disputas, apropriando-se de novos instrumentos, sem descaracterizá-los.
Há que se ter cautela, sob pena de estar sendo criado mais um problema para o
Judiciário ou, ainda pior, estar colocando em risco a confiabilidade do instituto da
mediação, quando o mesmo é visto de forma vinculada aos órgãos judiciários e, ainda,
quando ele for realizado sob equívocos, aplicando-se formalidades e procedimentos do
processo jurisdicional, o que é totalmente contrário aos princípios da mediação.
Ante esses pontos suscitados, que serão abordados em itens específicos mais à
frente, iniciou-se a pesquisa em que se busca levar a mediação judicial para fora do
ambiente dos órgãos judiciários. Mas não se pretende recorrer às Câmaras Privadas já
instituídas e vinculadas por meros termos de convênio ou parceria.
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"O quinto fator remonta ao desenvolvimento cultural da nossa sociedade, que evidencia uma cultura
litigiosa que pouco valoriza os meios alternativos de solução de conflitos. Entendem, ainda, que a melhor
forma de resolver um litígio é através de um processo litigioso demorado, com quantidade exorbitante de
recursos, por acreditarem que podem sair vencedores do litígio e obter maiores vantagens econômicas em
detrimento da outra parte." (DANIELSKI, Silvia Regina. Alguns cuidados para que os Juizados Especiais
possam cumprir suas promessas de acesso à justiça. Âmbito Jurídico, Rio Grande, XX, n. 158, mar. 2017.
Disponível
em:
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Propõe-se vincular essas Câmaras Privadas, ou Núcleos400 de Mediação Judicial,

terminologia apresentada neste trabalho de tese, por meio de parceria público-privada
junto ao Poder Judiciário, garantindo-se que o acesso à justiça seja pleno no que diz
respeito à realização de mediação fidedigna aos seus preceitos originários, seus lemas, e
sem qualquer contaminação litigiosa do processo adversarial.
Por essa razão que será reservado um item do presente Capítulo 4 apenas para
explicar como funcionaria essa parceria público-privada, tratando-se inclusive da questão
atinente à remuneração pelos serviços prestados.
Com isso, esta parte do trabalho será apresentada em três momentos - primeiro
discorrendo sobre as críticas da mediação judicial ser realizada dentro dos órgãos
judiciários; depois, sobre a mediação judicial ser feita junto às Câmaras Privadas de
Mediação; e, por fim, será elucidada a proposta da presente pesquisa em levar a mediação
judicial para os Núcleos de Mediação, que estarão vinculados ao Poder Judiciário por
meio de parceria público-privada.
4.1 Mediação nos Órgãos Judiciários: abordagens e críticas
No Capítulo 3, foram analisados, de forma individual, todos os artigos que
disciplinam a mediação judicial, dentre outros assuntos, sendo por ora oportuno
apresentar sua visão geral para que sejam estabelecidos e suscitados os pontos frágeis
atinentes à matéria referente à realização da mediação dentro de órgãos judiciários que
será objeto de crítica.
A Resolução n.o 125/2010 do CNJ estabeleceu, no §1o do art. 8o, que a mediação
judicial seria realizada nos CEJUSCs, ou, excepcionalmente, poderia ser realizada nos
próprios Juízos, Juizados ou Varas designadas. Posteriormente, no art. 12-C, há ainda a
previsão de as Câmaras Privadas de Mediação ou órgãos semelhantes realizarem as
sessões de mediação incidentes ao processo judicial.
O Novo Código de Processo Civil definiu que a mediação judicial será aquela
realizada em Audiência Preliminar e vai ocorrer logo após o recebimento da inicial antes
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O art. 12-C da Resolução n.o 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça fala em "Câmaras Privadas e
Mediação ou órgãos semelhantes": por isso a utilização de outra nomenclatura para essas Câmaras, como
Núcleo, não constitui empecilho para a sua criação e vinculação à atividade de mediação judicial, havendo
o permissivo legal.
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mesmo da oferta da contestação401 pelo réu, sendo os CEJUSCs os órgãos responsáveis
pela realização da mesma, conforme preceitua o art. 165.
Por seu turno, a Lei de Mediação determinou que os CEJUSCs serão os
responsáveis pela realização de sessões e audiências de mediação processuais, além de
serem conferidas, como nos dispositivos anteriores, outras atribuições que não merecem
comentários, pois impertinentes para o tema do trabalho em questão.
Da análise conjunta das obras compreende-se, a princípio, que a escolha de onde
será a sessão de mediação judicial será feita pelo magistrado, podendo optar em designála tanto para ser realizada no CEJUSC, como na Câmara de Mediação Privada
devidamente cadastrada no tribunal, e, ainda, poderá ser instaurada no próprio Juízo,
Juizado ou Vara em que se encontra a ação, devendo-se para tanto ouvir a vontade das
partes, o que é fundamental para a instalação das vias consensuais e o êxito de seu
desempenho.
Tal deliberação do juiz dar-se-á apenas após a análise da presença dos requisitos
essenciais na petição inicial e da verificação de que não se trata de improcedência liminar
do pedido, sendo designada a Audiência de Mediação conforme foi fixado no art. 334 do
Novo CPC.
Não haverá essa audiência se ambas as partes se manifestarem, expressamente,
sobre o desinteresse na composição consensual ou, então, quando se tratar de assuntos
não pertinentes a serem solucionados por meio consensual de resolução de conflitos.
Regra essa bastante discutida pelos doutrinadores pois aparenta configurar uma espécie
de obrigatoriedade da mediação, o que vai totalmente de encontro com a característica
precípua do instituto que é a voluntariedade, tema abordado no Capítulo 3.
Feitas estas breves considerações, serão iniciados os comentários sobre os pontos
criticáveis da mediação judicial, inicialmente tratando-se do envolvimento dos
operadores do direito. Posteriormente, será apresentada a experiência dos órgãos
judiciários na implementação do instituto da conciliação, que há mais tempo foi
introduzido no Judiciário brasileiro, servindo ou não de exemplo para a implantação da
mediação judicial.
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É o ideal que a Audiência de Conciliação e Mediação ocorra antes mesmo de ser apresentada a
Contestação para que não haja a polarização das partes.!
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Ainda será verificado como estão sendo criados os Centros Judiciários de Solução

de Conflitos e Cidadania, bem como discorrer-se-á sobre a difícil missão de não permitir
que o instituto da mediação seja "contaminado" pelo animus litigioso do Poder Judiciário.
4.1.1 O envolvimento dos Operadores do Direito na Mediação Judicial
Além de toda a filosofia neoconstitucional, a exigência do cumprimento dos
preceitos do Estado Democrático de Direito, a busca pela pacificação social e a efetiva
participação das partes na resolução dos conflitos, ainda é motivo para a criação e
implementação da Política Judiciária Nacional de tratamento adequado de conflitos de
interesses a busca por meios capazes de solucionar ou mesmo minimizar a crise do
Judiciário brasileiro.
Pretende-se incentivar a cultura da pacificação social para que a sociedade
demande menos aos órgãos do Poder Judiciário, que não tem mais espaço para armazenar
as ações, tornando suas resoluções morosas e, algumas vezes, ineficientes.
Ocorre que, de acordo com a regulamentação da mediação judicial, a mesma irá
ser movimentada dentro da máquina judicial, não a deixando imóvel ou isenta, pois
haverá a apresentação da petição inicial, recolhimento de custas, despacho liminar
positivo, citação do réu, prazo para contestação, diligências cartorárias, resposta do réu e
designação de Audiência Prévia, sem desconsiderar os inúmeros incidentes processuais
que podem tornar mais complexa a relação processual.
Relacionada a essa ponderação, há a questão dos profissionais envolvidos nas
atividades relacionadas aos procedimentos que antecedem as sessões de mediação, todos
eles funcionários dos tribunais que já possuem inúmeras atribuições e encargos, passando
a serem incumbidos de novas tarefas que poderão, até mesmo, vir a retardar as suas
atividades ordinárias relacionadas aos processos jurisdicionais propriamente ditos,
podendo, inclusive, tornar ainda pior a situação da morosidade na justiça brasileira.
Ainda há que se considerar a possibilidade, conferida por lei, dos magistrados,
eles mesmos, realizarem a Audiência de Mediação. Isso pode ocorrer na hipótese de não
haver mediador judicial disponível, na figura de um profissional devidamente
qualificado, o que, infelizmente, ainda é a realidade na maior parte das Varas, Juízos e
Juizados pelo país.
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Nesse caso, explica Ada Pellegrini 402 , "é vital que ele se porte como terceiro

facilitador". Segundo a autora, o juiz "não poderá limitar-se a perguntar se há
possibilidade de acordo, mas deverá atuar segundo a Resolução n.o 125, cabendo às partes
exigir que se instaure o diálogo, para que se possa chegar à decisão informada".
Na verdade, somente poderia ser permitido a este juiz403 realizar uma Audiência
de Mediação mediante a comprovação de capacitação profissional para a prática das
técnicas que lhe são inerentes, sob pena de estar-se diante de mais uma tentativa
fracassada de implementação da Política Judiciária em comento nesta pesquisa, quando a
audiência será feita meramente para fins de cumprimento da formalidade legal, sem
qualquer efetividade.
Essa situação já havia sido suscitada, de forma incipiente, no Capítulo 3, pois
compreende-se que, realmente, não havendo outra hipótese, acontecendo do juiz realizar
tal Audiência Preliminar, como terceiro facilitador, no caso de insucesso do acordo, não
poderá continuar atuando nos atos sucessivos do processo.
Deve, assim, ser designado outro magistrado, pois a atuação do juiz como terceiro
facilitador envolve o dever de confidencialidade. Nada do que foi conversado ou tratado
na tentativa de mediação poderá ser levado em consideração pelo juiz. "Difícil, porém,
que sua imparcialidade como julgador não fique contaminada"404.
Ocorre que, na prática, os juízes estão decidindo por não realizar a Audiência de
Mediação, primeiro porque não há mediador capacitado suficiente e segundo porque se
ele mesmo desempenhar essa função, e não resultar em um acordo, não existirá a figura
de outro magistrado para dar continuidade à demanda, tendo em vista que todos estão
extremamente assoberbados com inúmeras atividades.
O maior problema em realizar essa Audiência de Mediação, que, na verdade, é
uma sessão, está, na dificuldade de encontrar-se um Judiciário preparado para realizar
essas audiências, pois, de fato, não há nem a organização de um número suficiente de
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GRINOVER, Ada Pellegrini. O minissistema brasileiro de Justiça consensual: compatibilidades e
incompatibilidades.
Disponível
em:
<http://dirittoetutela.uniroma2.it/files/2013/03/Origens-eevolução.pdf >. Acesso em: 8mar.2017).
403
Não acreditamos seja adequada a solução de delegar ao juiz o dever de realizar audiência de conciliação
ou mediação. Além de a formação do magistrado não englobar, como regra, os conhecimentos necessários
para tanto, a figura imponente do juiz impede a liberdade de exposição de ideias necessárias e constrange
as partes – ainda que implicitamente – com a possibilidade de prejulgamento. Seguindo essa linha, já se
tem notícia de muitos magistrados que simplesmente deixam de marcar a referida audiência, ao argumento
de o Judiciário não estar preparado. (MACHADO, Marcelo Pacheco. Como escapar da audiência de
conciliação ou mediação. Disponível em: <https://jota.info/colunas/novo-cpc/como-escapar-da-audienciade-conciliacao-ou-mediacao-novo-cpc-11042016>. Acesso em: 8mar.2017).
404
GRINOVER, op. cit.
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órgãos adequados, nem a presença de profissionais disponíveis, ficando a Audiência de
Mediação a cargo do juiz, e ainda devendo ser marcada, diante da baixa disponibilidade
de datas, “a perder de vista”, demorando meses e em alguns casos até anos para serem
realizadas405.
Logo, a política judiciária não está sendo implementada mesmo diante da farta
legislação promulgada. Constata-se que o problema não permeia a esfera legislativa,
mesmo ela possuindo alguns percalços, mas sim a própria esfera administrativa do Poder
Judiciário, que não é capaz de solucioná-lo diante de inúmeras dificuldades por ele
enfrentadas.
Por isso, o ideal, para que não se interferisse na máquina judiciária e em seus
respectivos servidores e magistrados, seria as partes procurarem a solução consensual
antes406 de ingressar em juízo. Contudo, para que isso ocorra, ainda é preciso que haja
uma mudança407 na cultura da sociedade, denominada por Kazuo Watanabe408 de "cultura
da sentença", por uma "cultura de pacificação.".
A questão é se o Poder Judiciário sozinho é capaz de transformar essa mentalidade
da sociedade brasileira ante toda a rejeição que, atualmente, lhe é atribuída como foi
ilustrado pelo ICJBrasil divulgado pela Fundação Getúlio Vargas e elucidado no Capítulo
3, que registra o baixo índice de confiança da população brasileira nos órgãos do Poder
Judiciário.
Portanto, vincular o instituto da mediação ao Judiciário pode acabar por impedir
o desenvolvimento do mesmo, bem como dificultar o seu reconhecimento pela sociedade
e, até mesmo, não permitir o estímulo a sua utilização para a resolução de conflitos.
Um profissional do Direito que pode muito contribuir para a mudança dessa
mentalidade é o advogado, o qual está submetido ao atual Código de Ética e Disciplina
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que instituiu como dever do
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MACHADO, Marcelo Pacheco. Como escapar da audiência de conciliação ou mediação. Disponível
em: <https://jota.info/colunas/novo-cpc/como-escapar-da-audiencia-de-conciliacao-ou-mediacao-novocpc-11 042016>. Acesso em: 8mar.2017.
406
Tendo em mente essa questão, Humberto Dalla opina pela necessidade de se exigir das partes que fossem
adentrar com uma demanda judicial, que provassem já ter tentado buscar alguma solução consensual para
o conflito. (PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil contemporâneo. 5. ed. São
Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 842).
407
O Poder Judiciário, sozinho, não é capaz de instituir essa mudança.
408
WATANABE, Kazuo. Cultura da sentença e cultura da pacificação. In: YARCHELL, Flávio Luiz;
MORAES, Maurício Zanoide de (Org.). Estudos em homenagem à professora Ada Pellegrini Grinover.
São Paulo: DPJ, 2005. p. 684-690.
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profissional o estímulo à mediação, devendo, sempre que possível for, prevenir os
litígios.
Além disso, o próprio Novo Código de Processo Civil determina que os métodos
consensuais de solução de conflitos devem ser estimulados pelos juízes, defensores
públicos, membros do Ministério Público e, inclusive, pelo advogado, conforme preceitua
o § 3o do art. 3o.
Ocorre que, infelizmente, muitos advogados "ainda relutam em acreditar nessa
forma de resolver as demandas e muitas vezes chegam a solicitar em suas petições iniciais
a dispensa da audiência de conciliação"409.
Esse pensamento conservador de alguns profissionais do Direito talvez seja
consequência do receio em perder mercado, perder clientes e honorários com as causas
sendo levadas para serem resolvidas pelos equivalentes jurisdicionais.
Ocorre que aqueles Advogados que não se prepararem para atuar no
microssistema de solução consensual de conflitos, estarão perdendo a oportunidade de
atender novas demandas, pois toda a legislação sobre mediação confere papel de destaque
a esse profissional.
Há a exigência de que a intimação do autor para a Audiência de Mediação seja
feita na pessoa de seu advogado, bem como as partes, em toda sessão de mediação, devem
estar acompanhadas de um advogado.
Convém assinalar, por pertinente, que a presença do procurador das partes na
sessão de mediação é possível: contudo, devem estes intentar e pensar em benefício de
ambas as partes, e não somente em defesa de seu cliente, sob pena de gerar o insucesso
da sessão.
A mediação pode se alongar por semanas, com inúmeras sessões, inclusive com a
participação de co-mediadores, estando as partes, se assim for de seu desejo, assistidas a
todo o tempo por seus advogados410, que estarão auferindo sua remuneração com essa
nova atividade que está sendo apresentada ao mercado.
Ante esta abordagem que pôs em relevo e retratou a figura dos operadores do
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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DANIELSKI, Silvia Regina. Alguns cuidados para que os Juizados Especiais possam cumprir suas
promessas de acesso à justiça. Âmbito Jurídico, Rio Grande, XX, n. 158, mar 2017. Disponível em:
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18665&
revista_caderno=21>. Acesso: 8mar.2017.
410
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. A mediação no direito brasileiro: evolução, atualidades e
possibilidades no projeto do novo Código de Processo Civil. Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 89, jun
2011.
Disponível
em:
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_
leitura&artigo_id=9685>. Acesso em: 26fev.2017.
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direito envolvidos na realização da mediação judicial, é feita a seguinte constatação: há
um grande risco do instituto da mediação ser fulminado, deformado, sendo construída
uma nova forma de mediação, diferenciada da anterior sem, consequentemente, dar
efetividade à Política Judiciária Nacional de Tratamento adequado dos conflitos de
interesses.
Diante dessas primeiras considerações é que se defende a tese de levar a mediação
judicial para fora dos órgãos do Poder Judiciário, os quais parecem ter dificuldade em
tratar da matéria.
Quando a política pública não é efetivada e os dispositivos legais relacionados à
mediação judicial são esquecidos, depara-se com uma violação aos direitos constitucional
de efetividade do processo, de acesso à justiça justo e célere e à dignidade humana.
4.1.2 A experiência da conciliação no Judiciário brasileiro
O Judiciário já luta, há alguns anos, na implementação da cultura pela paz por
meio da criação dos Juizados Especiais instituídos ainda na década de 1990 por meio da
promulgação da Lei n.o 9.099/1995, buscando sempre a conciliação e a transação.
Deve-se então verificar se obteve sucesso essa atuação judicial, isto é, se os
Juizados conseguiram incutir na mente dos brasileiros a vantagem de conciliar, sendo
produzidos números significativos de conciliação pelo país.
É oportuna ser feita tal verificação para fins de averiguar se o Judiciário brasileiro
será capaz de implementar as diretrizes da mediação dependendo do desempenho deles
no que tange à consolidação da conciliação.
Para ser feita essa constatação, lança-se mão dos dados objetivos informados no
Relatório 411 "Justiça em Números 2016: ano-base 2015" divulgado pelo Conselho
Nacional de Justiça, que demonstra o seguinte:
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O Ministro Joaquim Barbosa registrou na Apresentação do Relatório “Justiça em Números 2013 – ano
base 2012” o seguinte: "Os desafios do acesso à justiça amplo e democrático somado às exigências
constitucionais de celeridade e qualidade ficam evidenciados no quantitativo de ações que tramitam e
ingressam no Poder Judiciário brasileiro a cada ano. Assim, os dados do Poder Judiciário brasileiro estão
abertos às demais instituições, à crítica acadêmica e à análise pública." (Disponível em:
<http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/relatorio_jn2013.pdf>. Acesso em:
20jan.2015).
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Na fase de conhecimento dos juizados especiais, o índice de conciliação
foi de apenas 16%, sendo 19,1% na Justiça Estadual e 5,6% na Justiça
Federal. Na execução, os índices são ainda menores e alcançam 4,1%.
No 2o grau, a conciliação é praticamente inexistente, e as sentenças
homologatórias de acordo representam apenas 0,3% dos processos
julgados.412

Parece que não está havendo êxito na missão do Judiciário, que, há mais de 20
anos, vem tentando implementar a conciliação nos Juizados Especiais413, pois os números
dos acordos realizados ainda são muito baixos.
Oportuno ir mais além para entender o "porquê" desses dados, tentando descobrir
o que levou os Juizados Especiais a fracassarem, pelo menos, nesse aspecto.
Segundo Kazuo Watanabe414, foi verificado em uma pesquisa de âmbito nacional
realizada pelo Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais (CEBEPEJ) que os
Juizados Especiais deixam a desejar no alcance do índice de soluções de conflitos
amigáveis "em razão da falta de investimento maior no recrutamento, capacitação e
treinamento dos conciliadores/mediadores".
Não houve investimento na capacitação desses profissionais antes mesmo de
adentrar-se na crise financeira que assola o país nos dias atuais; faltou recrutamento de
pessoal para atuar nas conciliações415, que, de certa forma foram popularizadas na justiça
de pequenas causas, sendo a figura do conciliador 416 conhecida pela sociedade como
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Justiça em números 2016: ano-base 2015/Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2016.
Disponível
em:
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff344931
a933579915488.pdf>. Acesso em: 10mar.2017.
413
Mesmo não alcançando a efetivação da Conciliação, aos Juizados Especiais ainda foram incumbidos a
realização da mediação conforme Enunciado 397, que assim dispõe: "(Arts. 165 a 175; Lei 9.099/1995, Lei
10.259/2001, Lei 12.153/2009) A estrutura para autocomposição, nos Juizados Especiais, deverá contar
com a conciliação e a mediação. (Grupo: Impacto nos Juizados e nos procedimentos especiais da legislação
extravagante)". (Enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Disponível em:
<http://portalprocessual.com/wp-content/uploads/2016/05/Carta-de-São-Paulo.pdf>.
Acesso
em:
14fev.2017).
414
WATANABE, Kazuo. A mentalidade e os meios alternativos de solução de conflitos no Brasil. In:
GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; LAGRASTA NETO, Caetano (Coord.). Mediação e
gerenciamento do processo: revolução na prestação jurisdicional. São Paulo: Atlas, 2008. p.6.
415
Na conciliação, explica Daniela Gabbay, “o procedimento é mais simples e a sessão mais rápida, pois
normalmente não se entra no mérito do caso, que é direcionado ao acordo, enquanto na mediação o acordo
não é a meta, mas apenas um dos resultados possíveis. [...] Em termos práticos, observou-se no âmbito
judicial que tanto maior é o volume de demandas submetidas ao programa, maior é a probabilidade de o
programa ser de conciliação e não de mediação, pois este último tende a trabalhar o conflito de forma mais
profunda, com base nos interesses e nas relações continuadas entre as partes, o que exige mais tempo
destinado às sessões e ao desenrolar do processo de mediação." (GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação
& Judiciário no Brasil e nos Estados Unidos: condições, desafios e limites para a institucionalização da
mediação no Judiciário. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. p. 48 (Coleção MASC, Coordenadores: Ada
Pellegrini Grinover e Kazuo Watanabe. v.1)).
416
A idéia motriz da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, ao lado da facilitação do acesso à justiça, é centrada
exatamente na conciliação (pré-processual e processual) e, apesar de defeitos apontados nas falhas das
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aquele que pratica, na maioria dos casos, a mediação “ativa”, ou seja, interfere no conflito,
oferece soluções, sugestões e mesmo valores, nem que isso seja feito de forma precária,
rápida e ineficaz em decorrência das fragilidades do treinamento desses profissionais.
Imagine-se agora como será feito, pelo Poder Judiciário, o recrutamento e seleção
de profissionais para a efetivação da mediação judicial, uma mediação "passiva", que,
quer se queira ou não, acaba sendo um procedimento mais demorado, profundo e que
depende da habilidade do mediador em trazer as partes para uma dimensão mais próxima
da real, ou seja, viabilizar a compreensão de que aquele problema tem outros aspectos e
desdobramentos não visualizados de início sem, contudo, sugestioná-las ou de alguma
forma interferir na sua cognição.
Em suma, se o Poder Judiciário não foi capaz de capacitar e recrutar quantidade
suficiente de conciliadores417 há mais de 20 anos para implementar a conciliação, ele é
confiável para fazer o mesmo com a figura do mediador, que requer um treinamento mais
profundo e difícil por ter uma atividade bem mais complexa?
Essa desconfiança que afeta a preocupação da pesquisa em tela, pois, se não
houver um treinamento adequado (que demanda estrutura, tempo e muitas horas de
clínica e exercícios), a opção do legislador pela mediação judicial não passará de uma
norma programática e absolutamente divorciada da realidade prática.
Nos demais órgãos judiciários do país, a história não foi diferente, pois mesmo
sendo prevista uma Audiência de Conciliação, existente ainda na legislação processual
anterior ao Novo Código de Processo Civil, intitulada de Audiência Preliminar, esta
tornou-se uma mera formalidade, quase sempre conduzida pelo juiz, em que a tentativa
de conciliação ficou reduzida a uma pergunta vazia no inicio da audiência sobre se havia
possibilidade de acordo e, face à resposta negativa das partes, dava-se continuidade para
a fase da instrução.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
técnicas utilizadas – pois os conciliadores são precipuamente estudantes de direito não capacitados - a
conciliação tornou-se uma realidade para as chamadas causas de menor complexidade.
417
"Conciliadores sem formação adequada e sem experiência são lançados na sala de audiências e ameaçam
a possibilidade do diálogo com uma simples pergunta: “Então, tem acordo?” Se a resposta for não, a
conversa é encerrada, o “rito” se instaura com a “contestação”, “réplica”, “instrução” e “julgamento”. [...]
Nos Juizados Especiais, na maioria das vezes, a conciliação é presidida por conciliadores leigos, escolhidos
dentre os estudantes de direito e bacharéis, que prestam serviço voluntário, na qualidade de estagiários ou
colaboradores do Poder Judiciário. É prática comum ainda, as Instituições de Ensino Superior, em convênio
com os Tribunais, instalarem unidades de Juizados dentro das dependências da Universidade, como forma
de atender às exigências do MEC para o estímulo a prática jurídica." (DANIELSKI, Silvia Regina. Alguns
cuidados para que os Juizados Especiais possam cumprir suas promessas de acesso à justiça. Âmbito
Jurídico, Rio Grande, XX, n. 158, mar. 2017. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18665& revista_caderno=21>.
Acesso em: 8mar.2017).
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Tanto não obteve sucesso a conciliação418 em toda a esfera do Judiciário que os

números do Relatório do CNJ demonstram o baixo índice de acordos realizados que
Análise doperfaz
Poder Judiciário
uma média

de 13% de conciliações pactuadas no 1o grau, conforme se elucida no

gráfico a seguir:
Gráfico 3.53 – Índice de conciliação no Poder Judiciário, por justiça
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praxe jurídica corrente no Brasil. De fato, é incomum a inserção, nas rotinas de trabalho dos órgãos de 2º grau de jurisdição, de
providências de aproximação, conciliação ou mediação entre as partes de um recurso.

Outro fator que gera preocupação é com a aparente confusão que o próprio
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produzir dados apenas da conciliação, deixando de fazer qualquer registro sobre a

Além disso, não se pode desconsiderar o efeito desestimulante ao acordo operado pela sucumbência determinada na decisão
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Numa ou noutra hipótese, as dificuldades parecem mais culturais do que efetivamente estruturais, sendo de se esperar uma inverconsequência de mediações judiciais ou não.
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entraram em vigor apenas em março de 2016 e em dezembro de 2015, respectivamente.

3.4.2.3 Recorribilidade interna e externa

Ocorre que a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado de conflitos de

Conforme já apresentado na seção 3.3.3, a recorribilidade no Poder Judiciário está substancialmente presente na segunda
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criassem, em um prazo exíguo, os NUPEMECs e os CEJUSCs para fins de realização de
Os embargos de declaração interpostos no 1º grau representam 5,7% das decisões, sendo mais frequentemente aplicado no
conciliação e mediação e, pelo visto, isso não foi feito de forma total, nem, talvez, parcial,
âmbito da justiça trabalhista (11,2%). No 2º grau, os agravos, os embargos de declaração, os embargos infringentes, as arguições
de inconstitucionalidade
e os incidentes
de dados
uniformização
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para odeRelatório
Justiça
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canismos de contestação das decisões no mesmo grau de jurisdição, e com o recurso submetido a um órgão julgador diferente
daquele que prolatou a decisão11, a recorribilidade interna passa a ser de 23,8% no total, e chega a 37,8% nos TRFs (Gráfico 3.54).
Os recursos das decisões de 2º grau endereçados aos Tribunais Superiores (38,5% dos casos) são, proporcionalmente, o triplo dos
recursos das%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
decisões de 1º grau endereçadas aos tribunais (12,7% dos casos), conforme demonstram o Gráfico 3.56 e o Gráfico 3.57.
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"Uma das causas do pouco êxito das atividades conciliatórias, no modelo hoje praticado no juízo
comum, é atribuição do trabalho de mediação ao magistrado que irá julgar a causa. Além da sobrecarga de
Gráfico 3.54 – Recorribilidade interna no Poder Judiciário, por justiça
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Justiça em números 2016: ano-base 2015/Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2016. p. 116.
Disponível
em:
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff344931
a933579915488.pdf>. Acesso em: 10mar.2017.
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11 Nos agravos internos e regimentais a reapreciação do recurso é feita por um órgão colegiado, ao qual o relator é vinculado. Nos embargos infringentes a matéria é submetida a
outro órgão colegiado do tribunal.
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2° Grau
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O próprio Conselho Nacional de Justiça, que elaborou a política pública e é quem

confecciona o Relatório, não veio medindo o desenvolvimento do instituto da mediação
no Judiciário brasileiro, parece que, talvez, aguardando uma legislação sobre o assunto.
Seria, entretanto, extremamente oportuna a identificação dos números de
mediações para fins de análise do instituto e a verificação se ele realmente está sendo
utilizado ou se ele está sendo substituído por mais uma Audiência de Conciliação nos
moldes da que já existiu na vigência da legislação revogada.
Já que não houve a especificação do índice de conciliação, em conciliação
propriamente dita e mediação, cabe a análise dessa informação abrangente no âmbito da
justiça estadual, conforme gráfico a seguir demonstrado:

Fonte: Justiça em Números 2016 - (ano-base 2015)420

Constata-se que, realmente, a conciliação, seja em em seu sentido estrito ou seu
sentido amplo que engloba a mediação, "ainda ocupa tímido papel como medida de
solução dos conflitos no âmbito da Justiça Estadual"421, pois apenas 9,4% das sentenças
terminativas foram homologatórias de acordo, enquanto na fase de conhecimento do 1o
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
420

Justiça em números 2016: ano-base 2015/Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2016. p. 112.
Disponível
em:
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff344931
a933579915488.pdf>. Acesso em: 10mar.2017.
421
Justiça em números 2016: ano-base 2015/Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2016. p. 148.
Disponível
em:
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff344931
a933579915488.pdf>. Acesso em: 10mar.2017.
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grau o índice é maior e alcança 14%. Nos juizados especiais, onde tal prática deveria ser
mais costumeiramente utilizada, o índice de conciliação na fase de conhecimento foi de
apenas 19% como antes elucidado.
Ante a apresentação dessas informações, nas próprias Considerações Finais do
Relatório "Justiça em Número" é concluído o seguinte:
No âmbito da Política Judiciária Nacional de Tratamento de
Conflitos, algumas conclusões se destacam. [...] As pesquisas
demonstram que os meios consensuais foram responsáveis por apenas
11% da solução dos conflitos, apesar do imenso investimento do CNJ
e dos tribunais, desde 2006, em atos normativos, campanhas,
sistemas e atividades de capacitação. [...]Verifica-se, assim, que as
conclusões conduzem a necessária reflexão sobre a Política de
Tratamento de Conflitos, seja no sentido da formulação de ações mais
intensas, seja na elaboração de estratégias mais eficientes, de modo
a que o tempo de duração do processo venha a ser mais fortemente
impactado pelos índices de conciliação. Essa reflexão, obviamente,
deve levar em consideração o advento do novo Código de Processo
Civil, que certamente incidirá positivamente neste índice. Seus efeitos,
todavia, só serão sentidos no próximo Relatório, em 2017.422

À data de realização deste trabalho ainda não havia sido divulgado o Relatório
"Justiça em Números 2017", não havendo como interpretar os novos dados sejam eles
positivos ou negativos. O que é possível diagnosticar é que os índices de conciliação são
baixos423, considerando que tal Política Judiciária Nacional de tratamento adequado de
conflitos de interesses foi divulgada em 2010, lá se vão quase sete anos sem que os
tribunais a tenham, de fato, implementado.
4.1.3 A implantação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania
A dificuldade de ser implementada essa política pública pelo Judiciário é
ratificada quando se puxam para a presente pesquisa os dados referentes ao quantitativo
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
422

Justiça em números 2016: ano-base 2015/Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2016. p.
381/382. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff344931
a933579915488.pdf>. Acesso em: 10mar.2017.
423
Demonstra-se que a preocupação com estes números é antiga, quando ainda em novembro de 2014 é
proferido o discurso do Ministro Lewandowski no encerramento do VIII Encontro Nacional do Poder
Judiciário em Florianópolis (SC) com o seguinte teor: “Aumentar os casos solucionados via conciliação
será a missão que a Justiça Federal terá para o próximo ano, de acordo com a Meta 3. Segundo o ministro
Lewandowski, é preciso enfatizar a busca pela via da conciliação para resolver "essa explosão de
litigiosidade, um fenômeno que acontece no Brasil e em todo o mundo". (Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=279557>. Acesso em: 10jan.2015).
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de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania424 criados pelos tribunais
desde que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n.o 125/2010,
determinou a instituição deles para que concentrem a realização das sessões de
conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e mediadores e dos órgãos
por eles abrangidos. Daí, pode-se constatar no gráfico seguinte:

Fonte: Justiça em Números 2016 - (ano-base 2015)425

Havia, no ano de 2015, 649 CEJUSCs na Justiça Estadual, que representam,
segundo o Relatório apresentado, aproximadamente, 6% do total de unidades judiciárias,
o que é muito aquém do que se espera para, de fato, efetivar a Política Judiciária.
Registre-se, contudo, que esse índice informa tão somente a quantidade de
CEJUSCs criados, não tendo sido feita ainda qualquer análise sobre a qualidade da
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

424

Os CEJUSCs são responsáveis pelas sessões e audiências de conciliação e mediação pré-processuais e
processuais, conforme estatuído pelo art. 24 da Lei de Mediação. Os conflitos pré-processuais devem ser
submetidos ao meio consensual de conflito antes mesmo da existência do processo judicial, funcionando
como fase anterior ao processo, que poderia nem mesmo vir a existir, pois permitiria que seja fosse possível
tentar-se uma solução do conflito antes de ser instaurada uma relação adversarial. Se não for cabível a
dissolução do conflito nessa fase, haverá a necessidade de passar para a fase processual, instituindo uma
lide. Dessa lide, surgirá a intervenção do setor de solução processual de conflitos, que é o próprio CEJUSC.
Não é que se precise da fase pré-processual para se entrar na processual, pode ser que entre direto na
processual; também, nem todo conflito pré-processual será processual, já que ele pode ser resolvido, muitas
vezes, sem que se exista um processo a ser instaurado.
425
Justiça em números 2016: ano-base 2015/Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2016. p. 89.
Disponível
em:
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff344931
a933579915488.pdf>. Acesso em: 10mar.2017.
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prestação de serviços dos mesmos, tendo em vista que lhes foi atribuída um enorme rol
de competências, "abrangendo (art. 8o) Juízos, Juizados ou Varas com competência nas
áreas cível, fazendária, previdenciária, de família ou dos Juizados Especiais Cíveis e
Fazendários"426, em que serão responsáveis pela realização das sessões de mediação e
audiência de conciliação, processual e pré-processual, que estejam a cargo de
conciliadores e mediadores, bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão.
Mais difícil ainda será a implementação dos demais CEJUSCs, bem como a
estruturação de todos eles para que consigam dar conta de todo esse número enorme de
atribuições que carecem de muita organização, treinamento e capacitação e, ainda, de
pessoal disposto a ultrapassar todos os paradigmas que permeiam a aceitação dos métodos
consensuais de solução de conflitos, despindo-se de qualquer mentalidade, costumes e
técnicas adversariais.
Baseando-se nesses dados estatísticos de origem confiável é que se afirma que o
Poder Judiciário não está sendo, nem será capaz de, sozinho, implementar essa política
pública tão relevante para este momento de crise, em que se encontrou a mediação como
um dos mais sucedidos métodos de conceber o conflito, mormente em se tratando do
exercício da cidadania, daí porque se referem a ela como um elemento para a solução do
acesso à justiça.
É notório que não está sendo efetivada como se deveria essa política pública tão
relevante para a evolução da sociedade, que precisa contar com um Judiciário eficiente,
célere, responsável e que, de fato, garanta o acesso a todos aqueles que tenham conflitos
a serem resolvidos.
Pode-se ainda afirmar que no momento em que o Poder Judiciário não oferece à
sociedade tal acesso à justiça desejável seja por meio dessa política nacional ou de outra,
ele está violando uma garantia constitucional e consequentemente o princípio da
dignidade humana que é a base piramidal do texto constitucional brasileiro.
Diante dessa crise institucional, desse descrédito do Judiciário, só resta correr
atrás de soluções 427 que busquem resolver essa situação, revertendo a descrença da
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
426

ALMEIDA NETO, Joaquim Domingos de. A mediação no contexto judiciário e os meios adequados.
In: ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva (Coord.). Mediação de conflitos para
iniciantes, praticantes e docentes. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 728-729.
427
Humberto Dalla também apresenta suas considerações sobre este momento em que meios alternativos
de solução de conflitos estão ganhando notoriedade, dizendo: "Com isso, além do método estatal de
resolução de litígios (jurisdição), hoje se fala também nos equivalentes jurisdicionais, ou seja, nos meios
mediante os quais se obtém a solução de conflitos com a participação direta dos litigantes ou através de um
particular desprovido de poder jurisdicional. Assim, os Métodos Alternativos de Solução de Conflitos – os
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população em relação ao aparato jurisdicional como um todo.
E foi justamente neste momento de crise que a preocupação com o tema surgiu,
sendo necessário pensar em estratégias de efetivação dessa política judiciária,
especificamente no que diz respeito à mediação judicial que pode ser compreendida como
mais uma forma de solucionar os conflitos por métodos consensuais.
Observa-se o sistema norte-americano, que trabalha com o que denominam de
“Sistema Multiportas de Solução de Conflitos” ou Multi-door Courthouse428, em que o
Judiciário não é tido como a única porta de entrada para a resolução de conflitos,
corroborando com a ideia das mediações judiciais serem levadas para serem realizadas
para a esfera privada, como já permitido nas regulamentações antes suscitadas, mas,
entendendo que essas instituições particulares sejam contratadas pelo Poder Judiciário
para prestar esse serviço, configurando tal atividade uma verdadeira porta de entrada e de
saída do Judiciário brasileiro.
Caso contrário, teme-se que essas "novas portas de entrada" sejam apenas mais
caminhos de demandas ao sistema judiciário que não tem mais onde receber tanta ação.
4.1.4 A "contaminação" litigiosa da Mediação Judicial
Outro registro oportuno é a preocupação que há com a institucionalização da
mediação, mediante sua introdução no Poder Judiciário, pois existem algumas questões
de ordem processual que devem ser analisadas, como a manutenção dos princípios da
mediação

e

a

aplicação

das

garantias constitucionais do processo nesse novo

instrumento judicial, o que já foi abordado no Capítulo 3.
Ainda assim, deve-se considerar que a mediação é originariamente um meio
privado de solução de conflitos: princípios como da autonomia da vontade e
da confidencialidade se confrontam429 com princípios de ordem pública aplicados
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
MASCs – caracterizam-se pela ruptura com o formalismo processual; pela possiblidade de juízos de
equidade, compreendendo, entre outros, a negociação direta entre as partes, a mediação, a conciliação e a
arbitragem; bem como pela celeridade e confidencialidade, embora o dispêndio econômico, em certos
casos, seja mais elevado.". (PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil
contemporâneo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 48).
428
A terminologia é atribuída a Frank Sander, professor de Harvard que em 1976 proferiu discurso na
Roscoe Pound Conference sobre a insatisfação popular com a administração da justiça intitulado "Varieties
of dispute processing". MOFFIT, Michael L. Special Section: Frank Sander and His Legacy as an ADR
Pioneer. Before the Big Bang: The Making of an ADR Pioneer. Negotiation Journal, October, 2006.
Conferir ainda: SANDER, Frank E.A. Varieties of dispute processing. In: The Pound Conference. 70
Federal Rules Decisions 111, 1976.
429
Deve-se pensar um sistema que, ao mesmo tempo em que permite e incentiva o uso da mediação,
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em um processo sob ingerência e controle do Judiciário, confusão essa que já foi até
mesmo abordada no Capítulo 3 e emerge quando o Novo Código de Processo Civil deixa
a entender uma certa imposição430 às partes para participarem da Audiência de Mediação.
A mediação sendo uma atividade privada, ela é livre de qualquer vínculo, não
devendo fazer parte da estrutura de qualquer dos Poderes Públicos. Mesmo a mediação
paraprocessual431 mantém a característica privada, estabelecendo apenas que o mediador
tem que se registrar no tribunal para o fim de ser indicado para atuar nos conflitos levados
à Justiça, conforme explica Humberto Dalla432.
Ocorre que, no momento em que a mediação é inserida no âmbito judicial, ela
acaba por perder parte de sua natureza privatista433 para se adequar à feição processual,
voltada para a solução do conflito com a garantia da realização de um processo justo.
Daí questionar-se a aparente previsão legal de uma mediação obrigatória, sendo que o
argumento de sua defesa está circunscrito à celeridade processual e o seu repúdio tem
como base a preservação de um dos princípios da mediação,

que

é

a

autonomia

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
preserva e viabiliza todas as garantias constitucionais neste procedimento, tornando-o verdadeiramente
equivalente ao processo judicial, enquanto forma legítima de solução de conflitos no Estado Democrático
de Direito. (TROCKER, Nicolò. Processo civile e costituzione. Milano: Giuffrè, 1974. COMOGLIO, Luigi
Paolo; FERRI, Conrado; TARUFFO Michele. Lezioni sul processo civile. 2. ed. Bologna: Il Mulino, 1998).
430
"Por fim, e não mesmo importante, é mister lembrar a diferença quanto à voluntariedade do
comparecimento das partes, pois enquanto que na judicial as partes são intimadas a participar da mediação,
na extrajudicial, os mediados procuram voluntariamente a mediação como forma de solucionar a disputa.".
(FERNANDES, Paulo Porto. A mediação aplicada ao judiciário. Universo Jurídico, Juiz de Fora, ano XI,
24
de
abr.
de
2008.
Disponível
em:
<http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/5168/
a_mediacao_aplicada_ao_judiciario>. Acesso em: 8mar.2017).
431
"E uma das questões mais interesantes que se apresenta entre mediação e processo: ou seja, de uma
mediação voltada para o processo, destinada a eliminá-lo ou encurtá-lo, colocada a serviço do processo: o
que chamamos de mediação paraprocessual (para = ao lado de, elemento acessório ou subsidiário) [...]
Parece, entretanto, que a mediação paraprocessual apresenta duas facetas: sendo seus objetivos resolver o
conflito e conseguir o acordo, a mediação clássica, que não se volta precipuamente ao processo, dá ênfase
à solução do conflito, sendo o acordo apenas o seu apêndice natural, podendo vir, ou não; enquanto a
mediação voltada para o processo dá ênfase sobretudo à obtenção do acordo, porque tem o escopo precípuo
de evitar ou encurtar o processo, sendo a pacificação dos contendores a consequência de um acordo
alcançado pelo consenso dos interessados.". (GRINOVER, Ada Pellegrini. Mediação paraprocessual. In:
ALMEIDA, Rafael Alves de; ALMEIDA, Tania; CRESPO, Mariana Hernandez (Org.). Tribunal
Muliportas: investindo no capital social para maximizar o sistema de solução de conflitos no Brasil. Rio de
Janeiro: Editora FGV, 2012. p. 96-97).
432
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. A mediação no direito brasileiro: evolução, atualidades e
possibilidades no projeto do novo Código de Processo Civil. Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 89, jun
2011.
Disponível
em:
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_
leitura&artigo_id=9685>. Acesso em: 26fev.2017.
433
"Juliana Loss esclareceu ainda que, diferentemente de países como os Estados Unidos e a Austrália, no
Brasil o cenário da mediação parte da institucionalização – com o Novo Código de Processo Civil e a
Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – para a prática.". Palestrante do III Fórum Nacional
da Mediação e Conciliação (Fonamec), realizado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em Cuiabá, nos
dias 14 e 15 de abril de 2016. (Disponível em: <http://www.fecema.org.br/arquivos/1330>. Acesso em:
8mar.2017).
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privada,

característica

considerada fundamental para o correto manuseio do

instrumento.
Alice Soares trata dessa relação desafinada do instituto da mediação judicial com
os órgãos do Poder Judiciário, dizendo:
A mediação, como método tipicamente flexível, leve e informal,
criado a partir da reunião de objetivos e linhas de atuação oriundas de
outras ciências, possui uma concepção distinta do processo judicial,
que é rígido, adversarial e, formal. A união dessas duas sistematizações,
em atuação paralela, possibilita o destaque das suas diferenças
principiológicas, o desafino de concepções, o que traz insegurança aos
juristas, operadores de direito e acadêmicos quanto aos efeitos e
consequências jurídico-processuais da interseção do processo com
a mediação paraprocessual pré-judicial ou incidental, no Judiciário.434

Sob tal perspectiva de institucionalizar a mediação a qualquer custo, pode-se, até
mesmo, começar a realizá-la de forma rápida para ultrapassar essa etapa instituída pelo
Novo Código de Processo Civil, ultrapassando várias fases relevantes do
desenvolvimento do instituto, não aplicando suas técnicas e ponderações que são
necessárias pata o êxito da demanda.
É como se fossem executar as mediações em série, de forma mecanizada, como
hoje, infelizmente, se faz com as Audiências Prévias ou de Conciliação nos Juizados
Especiais e na Justiça do Trabalho435.
A mediação é um trabalho artesanal. Cada caso é único. Demanda tempo, estudo,
análise aprofundada das questões sob os mais diversos ângulos. O mediador deve se
inserir no contexto emocional-psicológico do conflito. Deve buscar os interesses, por trás
das posições externas assumidas436, para que possa indicar às partes o possível caminho
que elas tanto procuravam.
Todo esse trabalho minucioso a ser consumado na mediação parece não coadunar
com o espírito litigioso e a busca incessante pela rapidez nos procedimentos, velocidade
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SOARES, Alice Boechat da Costa. Mediação paraprocessual no judiciário brasileiro: suas técnicas,
princípios, paradoxos e colisões como princípio do contraditório. In: PINHO, Humberto Dalla Bernardina
de; SANTANNA, Ana Carolina Squadri; SOBREIRA, Eneisa Miranda Bittencourt; PAUMGARTTEN,
Michele Pedrosa (Org.) Mediação judicial e garantias constitucionais. 1. ed. Niteroi: PPGSD – Programa
de Pós-graduação em Sociologia e Direito, 2013. p.58.
435
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. A mediação no direito brasileiro: evolução, atualidades e
possibilidades no projeto do novo Código de Processo Civil. Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 89, jun
2011.
Disponível
em:
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_
leitura&artigo_id=9685>. Acesso em: 26fev.2017.
436
FISCHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce. Getting to Yes: negotiating agreement without
giving In: Boston: Houghton Mifflin Co., 1981.
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essa que, muitas das vezes, prejudica a qualidade do serviço não melhorando a imagem
do Judiciário brasileiro, pois acaba por atropelar etapas.
Não parece então ser compatível instaurar uma mediação judicial dentro dos
órgãos do Poder Judiciário, pois, de fato, pelo menos até então, o ambiente não se
demonstra propício para o desenrolar das técnicas e posturas atinentes ao instituto.
4.2 Mediação Judicial nas Câmaras Privadas
Quando da publicação da Resolução n.o 125 do Conselho Nacional de Justiça CNJ no ano de 2010, o texto original não tratava da figura da Câmara Privada de
Conciliação e Mediação. Apenas se fazia referência, logo no art. 3o, à possibilidade dos
tribunais firmarem parcerias com entidades particulares437.
Foi com a Emenda n.o 2, de 8 de março de 2016, do CNJ, que se deu a inclusão,
no Capítulo II da referida Resolução, da Seção III-B destinada a tratar "Das Câmaras
Privadas de Conciliação e Mediação".
A inclusão previu expressamente que essas Câmaras ou órgãos semelhantes, bem
como seus mediadores e conciliadores, todos devidamente cadastrados junto ao tribunal
respectivo, podem realizar sessões de mediação e conciliação incidentes438 ao processo
judicial, isto é, quando já tiver sido protocolada uma petição inicial junto ao juízo.
Optando as partes pela mediação, o processo judicial em curso será suspenso439
por prazo suficiente para a solução consensual do litígio, sendo que a decisão que
suspende o processo é irrecorrível, período em que também ficará suspenso o prazo
prescricional440.
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437

Essas parcerias referiam-se aos convênios para a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos
e Cidadania - CEJUSC, normalmente junto a Instituições de Ensino, os quais continuam existindo.
438
"Via de regra, a mediação é um procedimento extrajudicial. Ocorre, [...] antes da adjudicação. Contudo,
nada impede que as partes, já tendo iniciado a etapa jurisdicional, resolvam retroceder em suas posições e
tentar, uma vez mais, a via conciliatória. É o que se chama de mediação incidental ou judicial." (PINHO,
Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil contemporâneo: teoria geral do processo. 6. ed.
São Paulo: Saraiva, 2015. p. 824-825).
439
"Art. 16. Ainda que haja processo arbitral ou judicial em curso, as partes poderão submeter-se à
mediação, hipótese em que requererão ao juiz ou árbitro a suspensão do processo por prazo suficiente para
a solução consensual do litígio. § 1o É irrecorrível a decisão que suspende o processo nos termos requeridos
de comum acordo pelas partes. § 2o A suspensão do processo não obsta a concessão de medidas de urgência
pelo juiz ou pelo árbitro." (BRASIL, Lei de Mediação. Brasilia: Senado, 2015. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Lei/L13140.htm>. Acesso em: 6mar.2017).
440
"Art. 17. Considera-se instituída a mediação na data para a qual for marcada a primeira reunião de
mediação. Parágrafo único. Enquanto transcorrer o procedimento de mediação, ficará suspenso o prazo
prescricional." (BRASIL, Lei de Mediação. Brasilia: Senado, 2015. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Lei/L13140.htm>. Acesso em: 6mar.2017).
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Parece que o CNJ constatou que o Poder Judiciário sozinho não ia dar conta de

implementar a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado de conflitos de
interesses instituída há algum tempo, decidindo incluir de forma expressa a figura da
Câmara Privada para auxiliar os tribunais na efetivação dessa política pública.
Foi decisiva para essa postura do Conselho Nacional de Justiça a entrada em vigor
do Novo Código de Processo Civil em março de 2016, tendo inaugurado em seus
dispositivos, desde 2015, quando da sua publicação, a previsão das "Câmaras Privadas
de Conciliação e Mediação" no art. 167, dispositivo esse já devidamente tratado no
Capítulo 3.
Registre-se, contudo, que a Lei de Mediação não faz qualquer referência às
Câmaras Privadas de Conciliação e Mediação, assim como também não lhe veda qualquer
atuação. Como muito se critica referida legislação por vários fatores - dentre eles, o de
tratar novamente da mediação judicial, que já estava regulamentada no Novo CPC,
acabando por instituir alguns dispositivos conflitantes - entende-se que tal omissão deve
ser mais um desses casos, não considerando sua ausência uma negação às Câmaras.
Além disso, o Conselho, ao elaborar a Emenda n.o 2/2016, que alterou o texto da
Resolução n.o 125/2010, estaria adequando-se ainda mais à "Terceira Onda" de
Cappelletti e Garth, apresentada ainda no Capítulo 1, que enfoca o acesso total à justiça
por meio de um "conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos
utilizados para processar e mesmo prevenir disputas nas sociedades modernas"441.
Começa-se, de fato, a enxergar a iniciativa privada como verdadeira alternativa à
efetivação do "acesso à justiça", explicando Joaquim Almeida Neto, em estudo próprio,
que "o foco de preocupação atual deve se dirigir à saída do aparelho judiciário, não só
sob o ângulo da duração do processo, mas também sob o ângulo da utilidade do produto
fornecido pela atividade judiciária"442.
Essa é uma constatação originária da preocupação que, atualmente, afeta os
estudiosos da área, em se tratar o conflito buscando a melhor solução para as partes nele
envolvidas, dando-se enfoque na adequação do instrumento a ser utilizado como resposta
à discussão.
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CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução: Ellen Gracie Northfleet. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002. p. 31 e 67-68.
442
ALMEIDA NETO, Joaquim Domingos de. A Mediação no contexto judiciário e os meios adequados de
resolução de disputas. In: ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva (Coord.). Mediação
de conflitos para iniciantes, praticantes e docentes. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 713.
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Não haverá método melhor ou pior. Haverá o método mais adequado à questão.

Nenhuma forma de solução é melhor ou pior que a outra, apenas uma se adequará melhor
à situação que a outra.
A ressalva é muito importante para não seguir com o raciocínio de que devem ser
encaminhadas todas as ações que forem ajuizadas para serem submetidas à mediação
judicial como uma forma de resolver o problema do Judiciário, que está abarrotado de
processos, passando por uma crise institucional que permeia a questão da morosidade e
da eficiência443.
Algumas matérias444, como já elucidadas nos capítulos anteriores, não devem ser
submetidas à mediação, precisando realmente da intervenção de um terceiro, adotandose o método de resolução de conflitos judicial em que a decisão "será outorgada
verticalmente pelo Estado-Juiz"445 ou a arbitragem.
A mudança está no novo olhar 446 que passa a ser dirigio à demanda quando
ajuizada nos órgãos judiciários, analisando se a causa pode ser direcionada às vias
consensuais, encaminhando-a ao CEJUSC, às Câmaras Privadas ou sendo realizada a
Audiência de Mediação na própria Vara, Juízo ou Juizado por um mediador devidamente
capacitado e cadastrado no tribunal, ou se é preciso seguir o processo judicial tradicional,
tudo devidamente regulamentado pela legislação em vigor no país atinente ao assunto em
tela.
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"A Justiça Brasileira, na atualidade, enfrenta dificuldades para cumprir satisfatoriamente o princípio da
eficiência administrativa, expressamente estabelecido pela Emenda Constitucional n. 19, de 04 de junho de
1998." (SILVEIRA, João José Custódio. A mediação judicial. Vinculação ao Poder Judiciário? O
gerenciamento do processo e os Centros de Resolução de Disputas. A cultura de paz. Política pública e a
necessidade de mudança de mentalidade. Código de ética do mediador. In: TOLEDO, Armando Sérgio
Prado de; TOSTA, Jorge; ALVES, José Carlos Ferreira (Coord.). Estudos avançados de mediação e
arbitragem. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. p. 191).
444
"Assim, quando estiver em análise direitos que a lei considera indisponíveis, para os quais o interesse
público sobrepuja qualquer interesse privado, ou quando for necessária a estabilização emergencial da
situação jurídica, quer em razão da urgência, quer em razão de sua repercussão na vida social, ou ainda
quando presente um desbalanceamento de poder, se imporá adoção do molde de justiça adversarial, cercado
de garantia de contraditório e ampla defesa. Nestes casos, o tratamento do conflito terá de ser formalmente
rígido [...]" (ALMEIDA NETO, Joaquim Domingos de. A mediação no contexto judiciário e os meios
adequados. In: ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva (Coord.). Mediação de conflitos
para iniciantes, praticantes e docentes. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 735).
445
Ibid., p. 715.
446
"É imprescindível que exista uma forma de triagem e filtragem no início do processo conflituoso. Essa
triagem deve ser feita de forma conjunta por todos os operadores do direito, advogados e juízes. Um
confronto de cunho eminentemente emocional é passível de solução mais adequada se for submetido
inicialmente à mediação. É necessário decompor os elementos psicológicos e jurídicos e examinar qual
deles prepondera naquele caso específico, a fim de que se possa utilizar o 'remédio' adequado.".(PINHO,
Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil contemporâneo: teoria geral do processo. 6. ed.
São Paulo: Saraiva, 2015. v. 1. p. 831).
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Na prática, infelizmente, a situação que vem ocorrendo nem sempre segue os

ditames legais e a política judiciária, pois, apesar de todos447 os estados brasileiros já
terem criado, pelo menos, um Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania CEJUSC, ele não é capaz de receber todas as demandas, tanto por falta de profissional
capacitado, quanto por não estar próximo do local onde foi ajuizada a ação por questões
geográficas.
Ante o fato de não se dispor de CEJUSC448 suficiente em muitos tribunais do
Brasil, a opção poderia ser encaminhar a situação para uma Câmara Privada devidamente
cadastrada no tribunal com profissionais também treinados e com registro no Judiciário.
Ocorre que alguns tribunais do país se deparam com a ausência de Câmaras
Privadas cadastradas, pois, em certos lugares, a iniciativa privada ainda não despertou
para esse mercado ou por falta de conhecimento no assunto ou por falta de interesse na
atividade, parecendo esta última razão a mais acertada.
O particular busca investir em áreas que gerarão rentabilidade, isto é, retorno
daquilo que investiu e receita pelo trabalho realizado que seja suficiente para pagar os
seus custos e despesas mensais, bem como para lhe conferir o lucro.
Aquele que decidir abrir uma Câmara Privada com a finalidade de cadastrá-la
junto ao tribunal para receber demandas encaminhadas pelas Varas, Juízos e Juizados
para a realização de sessão de mediação judicial, estará sujeito, pelo menos, na atualidade,
a receber pouca demanda.
A procura pelas vias consensuais ainda não é significativa, seja porque algumas
ações tratam de matéria que não é passível de ser solucionada pelas vias conciliatórias,
ou porque o próprio autor já se manifesta em sede de petição inicial informando
expressamente não querer submeter-se à mediação, o que é ratificado pela parte ré,
quando então sequer ocorrerá a Audiência Preliminar.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

447

Apesar do Gráfico 4.4 ilustrado no item 4.1 do presente Capítulo 4 indicar que não havia CEJUSC no
Estado do Amapá, verificou-se que lá, após a divulgação do Relatório "Justiça em Números 2016 (anobase 2015)", foram criados CEJUSCs. Isso pode, inclusive, ser conferido no endereço eletrônico:
<www.tjap.jus.br>.
448
"Para os dois acadêmicos, o marco ideal era a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, cuja
ideia era exemplar, mas que teve falhas em sua implementação. Os centros de solução de conflitos, segundo
eles, nunca saíram do papel em muitos tribunais, e os que foram criados carecem de estrutura básica para
funcionar." (CRÍTICAS AO PROJETO. Sem mudança na cultura do litígio, mediação não basta, dizem
professores da USP. Revista Consultor Jurídico. 23 de novembro de 2014. Disponível em:
<http://www.conjur.com.br/2014-nov-23/mudanca-cultura-litigio-mediacao-nao-basta>. Acesso em:
12mar.2017).
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Há, ainda, alguns pontos de resistência bastante fortes à utilização das vias

conciliatórias a exemplo da "desinformação generalizada sobre o cabimento da mediação,
seus limites, potencialidades e consequências jurídicas"449.
Encontra-se em uma fase de incentivo, estímulo, mudança, visando conscientizar
a sociedade da existência e da qualidade das outras vias de resolução de conflitos que não
o processo judicial. Mas até que haja essa nova "mentalidade de pacificação" como ficam
as Câmaras Privadas que são remuneradas pelos serviços prestados nas sessões de
mediação?
Registre-se ainda que, além da procura ser pequena, a Câmara Privada inscrita no
cadastro do tribunal passa a ser obrigada, como contrapartida do seu credenciamento, a
realizar um percentual de sessões de mediação judicial sem receber qualquer
remuneração 450 pelo serviço por tratar-se dos casos de deferimento de gratuidade da
justiça. Essa situação está prevista no §2o do art. 169 do Novo Código de Processo Civil,
abordada no Capítulo 3.
Esse parceiro terá o reconhecimento da sociedade de estar vinculado ao Poder
Judiciário e poderá realizar mediações extrajudiciais451 e judiciais em que poderá cobrar
pelos serviços prestados, respeitando, como observado anteriormente, os casos em que
prestará o serviço de forma gratuita.
Por qual razão a iniciativa privada fará mediações de forma gratuita452, tendo em
vista que essa é uma incumbência do Poder Público? Tal encargo poderia até ser razoável
se a procura por serviços nas Câmaras Privadas fosse significativa, capaz de suprir com
suas necessidades pecuniárias - daí a iniciativa privada poderia ser solidária e parceira,
contribuindo com o Estado, que, por outro lado, lhe conferiu uma atribuição que é
rentável.
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PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito processual civil contemporâneo: teoria geral do
processo. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v. 1. p. 826.
450
“É consenso que uma mediação bem feita pressupõe uma contraprestação”, diz. De acordo com Marco
Lorencini, advogado especialista em mediação do escritório L.O. Baptista-SVMFA, a medida que a carreira
começar a ser valorizada, a remuneração poderá chegar perto aos valores pagos atualmente em arbitragens.
(OLIVON, Beatriz. Mais mercado para quem quer atuar como mediador. Disponível em:
<http://mediacao.fgv.br/mais-mercado-para-quem-quer-atuar-como-mediador/>. Acesso em: 5mar.2017) *
Matéria publicada originalmente no jornal Valor, de 2, 3 e 4 de abril de 2016.
451
A mediação extrajudicial está disciplinada na Lei de Mediação nos artigos 21 até 23, em que prevê,
inclusive, a questão da previsão contratual da mediação.%
452
"Atualmente prevalece nos Tribunais o trabalho voluntário; como não há divulgação de qualquer
iniciativa sobre o destaque de dotações orçamentárias para arcar com os pagamentos dos milhares de
mediadores que precisarão atuar, é bem provável que o quadro assim permaneça." (TARTUCE, Fernanda.
Mediação no novo CPC: questionamentos reflexivos. Disponível em: <http://www.fernanda
tartuce.com.br/wp-content/uploads/2016/02/Mediação-no-novo-CPC-Tartuce.pdf>. Acesso em: 8mar.
2017).
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Cuidado ainda é necessário que haja com aqueles que se interessem e abram as

Câmaras Privadas de Mediação aventurando-se no mundo das vias conciliatórias sem o
conhecimento e a qualidade necessários nos serviços prestados. Estas, assim como as
demais Câmaras que venham a prestar esse serviço de mediação judicial, quando
escolhidas ou indicadas, devem ser avaliadas nos termos do §3o do art. 167 do Novo
Código de Processo Civil.
Encerra-se tal raciocínio com a certeza de que, apesar da extrema excelência em
realizar a mediação judicial nas Câmaras Privadas, retirando-a de dentro dos órgãos do
Poder Judiciário, sabe-se que poucas terão o interesse em acreditar na atividade e de
realmente desempenhar com o devido respeito à técnica, que é inerente à mediação, pelo
menos nesse momento.
Com base no primeiro questionamento é que o presente trabalho propõe uma
forma de remunerar453 essas Câmaras Privadas, que se preferiu denominar Núcleos de
Mediação para não confundir com as Câmaras de Arbitragem existentes há mais tempo.
Como será feita essa contraprestação será explicado no subcapítulo seguinte.
Não será o objetivo aqui fazer críticas à mediação realizada em Câmaras Privadas,
pois concorda-se plenamente com o ato de levar a mediação judicial para fora dos órgãos
judiciários por todos os motivos já suscitados no subcapítulo 4.1 deste trabalho.
Ultrapassada então a questão da falta de interesse da iniciativa privada, passa-se
para o ponto que será enfrentado, que diz respeito à forma como essas Câmaras Privadas
estão vinculadas com o Poder Judiciário, sendo feito apenas um registro junto ao cadastro
dos tribunais, não havendo, até então, qualquer regulamentação que preveja alguma
espécie de controle dos atos realizados por esses institutos.
No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o maior do país, segundo o Gráfico
4.4 retirado do Relatório "Justiça em Números" do CNJ, apresentado no subcapítulo 4.1
do presente trabalho, foram instalados 154 (cento e cinquenta e quatro) CEJUSCs,
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O Conselho Nacional de Justiça espera que o novo Código, combinado à lei e à resolução, ajude a
promover o uso de mediadores como auxiliares da justiça. No entanto, o coordenador do Comitê Gestor da
Conciliação no CNJ, conselheiro Emmanoel Campelo, pondera que só existirão bons mediadores se houver
adequada remuneração, o que ainda é um grande desafio. Falta uma definição do CNJ sobre a tabela que
vai orientar os tribunais a respeito da remuneração de mediadores e conciliadores. Por enquanto, o Conselho
está em contato com instituições da iniciativa privada para definir valores. “A remuneração ainda é um
ponto bastante controverso”, afirma Campelo. Os mediadores e conciliadores deverão ser pagos pelas
próprias partes. (OLIVON, Beatriz. Mais mercado para quem quer atuar como mediador. Disponível em:
<http://mediacao.fgv.br/mais-mercado-para-quem-quer-atuar-como-mediador/>. Acesso em: 5mar.2017) *
Matéria publicada originalmente no jornal Valor, de 2, 3 e 4 de abril de 2016.
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número significativo e disparadamente superior ao segundo tribunal de Minas Gerais, que
conta com 55 Centros.
Ante esse empenho do TJE de São Paulo em instalar um número tão alto de
CEJUSCs, conclui-se que, de fato, ele vem conferindo atenção à Política Judiciária
Nacional de tratamento adequado de conflitos de interesses, mas, mesmo assim, ele não
prevê qualquer espécie de controle considerado eficaz às atividades desempenhadas pelas
Câmaras Privadas de Mediação Judicial.
Um Provimento do Conselho Superior da Magistratura de n.o 2.348/2016 do
TJE/SP, que dispõe sobre a integração dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e
Cidadania de Primeiro e Segundo Graus de Jurisdição ao Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC, regulamentou as Câmaras Privadas
de Mediação e Conciliação, fixando quais documentos devem instruir o requerimento de
credenciamento, não havendo qualquer exigência em ser juntado a essa solicitação o
Regulamento454 da entidade privada.
Nesse mesmo Provimento, é previsto no art. 36 455 o NUPEMEC como sendo
responsável em avaliar a idoneidade da câmara, quando do credenciamento, conferindose apenas uma faculdade em realizar vistorias e entrevista aos membros da instituição;
entende-se que esses deveriam ser procedimentos obrigatórios e contínuos durante todo
o prazo de 2 (dois) anos que perdura tal registro, para garantir que o serviço prestado
nessas entidades serão de excelente qualidade.
O que há, que se aplica a todos os tribunais brasileiros, é a questão da avaliação
feita pelas partes tanto dos profissionais que atuarão como conciliadores e mediadores,
como da Câmara, a qual, dependendo do nível, poderá vir a causar o respectivo
cancelamento da inscrição no cadastro do tribunal.
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"Para funcionar, Juliana defendeu que as câmaras privadas de mediação devem ter um regulamento que
explique como será o procedimento, tabelas com valores de registro, administradores e honorários, uma
lista de mediadores, e uma atuação com ou sem conexão com o sistema clássico de justiça. " (LOSS, Juliana.
Palestrante do III Fórum Nacional da Mediação e Conciliação (Fonamec), realizado no Tribunal de Justiça
de Mato Grosso, em Cuiabá, nos dias 14 e 15 de abril de 2016. Disponível em:
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Mas, veja, de que adianta, depois do estrago ser feito, da mediação ser

indevidamente conduzida e as partes ficarem insatisfeitas, ser gerada uma avaliação ruim
e o consequente desligamento da Câmara do tribunal.
Se está sendo realizado todo um trabalho em prol da conscientização e do estímulo
da sociedade em conhecer e adquirir gosto pelos meios consensuais de resolução de
conflitos, um caso mal sucedido em detrimento da aplicação equivocada das técnicas ou
de uma conduta em desacordo com os princípios da mediação colocará em risco todo esse
esforço.
Daí por que se defende que desde a abertura, ou dos atos de constituição da
Câmara Privada, deve ser feita uma prévia análise, como por meio de um processo
licitatório para verificar se aquela "empresa" terá condições estruturais e competência
técnica para realizar as sessões de mediação judicial.
É por isso que se propõe a ideia de apenas ser realizada mediação judicial em
Câmaras Privadas contratadas pelo Poder Judiciário através de licitação pública, sendo
assinado, com as empresas vencedoras, um contrato de parceria público-privada,
garantindo, além de tudo, um certo respeito ao princípio constitucional da isonomia, em
que só realizarão mediações judiciais aqueles núcleos que cumpriram as mesmas
exigências, devendo, inclusive, ser demonstrada uma certa experiência no assunto.
Não existe, até o momento, segundo Juliana Loss456, "um órgão fiscalizador e
regulamentador" das Câmaras Privadas, devidamente institucionalizado pelo Conselho
Nacional de Justiça, podendo as mesmas ser criadas por pessoas jurídicas com ou sem
fins lucrativos, tanto em formato tradicional como tecnológico (para atuar nas mediações
online), e passam a ter "a relevância de instituições públicas e do terceiro setor na proteção
à qualidade dos serviços".
Ocorre que essa proteção à qualidade dos serviços não é feita por ninguém. Os
tribunais não possuem um setor que se preocupe com essa atribuição de fiscalização e
controle das atividades desempenhadas pelas Câmaras Privadas.
O Conselho Nacional de Justiça veio e criou as Câmaras Privadas de Mediação
Judicial, asseverando que elas devem ser cadastradas no tribunal respectivo ou no CNJ,
deixando, aparentemente, outros assuntos referentes a essas instituições privadas a cargo
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dos tribunais - o que é receoso por acabar sendo confeccionados vários regulamentos
díspares sobre o assunto.
Além desse controle das atividades pelo Poder Judiciário, a questão do vínculo
merece destaque no que diz respeito à necessidade de associar uma certa "solenidade" a
tal relação jurídica entre o Poder Público e a iniciativa privada, pois ainda há uma espécie
de barreira da sociedade brasileira em se dirigir a uma Câmara Privada para solucionar
um conflito que sempre foi levado para a esfera pública, para o Judiciário.
Fica o receio da parte em acreditar nessa instituição, em se sentir segura. A questão
da percepção social da figura de autoridade para a solução do conflito ainda é muito
presente na mente da sociedade brasileira.
É justamente o que Humberto Dalla ratifica em trecho a seguir transcrito:
A sociedade brasileira, de forma geral, ainda enxerga no juiz, e apenas
nele, o personagem que encarna, de forma inquestionável, o poder de
resolver litígios. Outras figuras como conciliadores, juízes leigos, juízes
de paz, integrantes de câmaras de mediação ou câmaras comunitárias,
ainda são vistos com certa desconfiança.457

Daí por que ainda ser oportuno que as Câmaras Privadas estejam vinculadas ao
Poder Judiciário, conferindo a garantia às partes de que aquela mediação judicial será
realizada por uma instituição confiada pelo poder público.
No Brasil, tem-se o exemplo das Câmaras Arbitrais, bem mais antigas que as
Câmaras Privadas de Mediação em razão de a legislação que lhes é pertinente ter sido
promulgada ainda na década de 1990; conforme artigo divulgado no site da Associação
Brasileira de Magistrados, "as câmaras mais procuradas por grandes empresas são as que
trazem consigo nome de instituições respeitadas."458.
Mesmo raciocínio que a sociedade brasileira continua a adotar em relação às
Câmaras Privadas de Mediação, isto é, elas precisam estar vinculadas a uma instituição,
não pela confiança que tenha no Judiciário brasileiro, o que não é o caso conforme o
ICJBrasil apresentado no Capítulo 3, mas por ser o órgão que está acostumada a procurar
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quando se depara com um conflito.
Esse vínculo inicial é oportuno para que a sociedade conheça as Câmaras Privadas
e passe a acreditar no serviço por elas prestado, desde que, claro, feito com qualidade e
competência. Aos poucos a mentalidade começa a ser modificada, fazendo com que as
pessoas procurem as Câmaras até mesmo antes de ir para o Judiciário.
Juliana Loss acredita que se deve conferir a essas Câmaras o papel de mostrar para
aqueles que não estão acostumados com a mediação "um motivo para não escapar dela,
seja ela uma mediação judicial, uma mediação encaminhada pelo judiciário ou uma
mediação puramente extraprocessual”459.
Como ainda predomina a cultura da sentença, mesmo com todo o trabalho feito
até aqui em todas as esferas de poder, verifica-se que, na existência do litígio, as partes
buscam a priori a jurisdição, mesmo antes de tentar ter qualquer diálogo com a parte
contrária ou mesmo antes de recorrer a um meio alternativo para a solução daquele
conflito.
Diante desse quadro, talvez, realmente, seja mais fácil para o jurisdicionado ter o
primeiro contato com a mediação na sua modalidade judicial e, muitas vezes, incidental.
Existe a esperança, como explica Humberto Dalla, de, com o passar do tempo,
ocorrer "o amadurecimento da sociedade, no sentido de que passe a ter um papel mais
ativo na procura de soluções e no gerenciamento dos conflitos, abandonando a atual
postura de recorrer sempre e de forma automática ao Judiciário"460.
Por todo o exposto é que se defende o vínculo dos Núcleos de Mediação ao Poder
Judiciário, conferindo-lhe um caráter institucional, bem como a confiança da sociedade
que passa a conhecer e a se acostumar com a prática.
À medida que mais particulares se interessem em constituir Núcleos de Mediação
Judicial, ante as mudanças que se propõem neste trabalho no que diz respeito,
precipuamente, às questões da remuneração e do vínculo, o Judiciário poderá passar a
contar com um número maior de pessoas que estarão se envolvendo na política judiciária,
contribuindo sim para a divulgação e disseminação da ideia dos meios de solução de
conflitos que se dirigem ao futuro, que buscam reestabelecer a relação, pacificar a lide
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sociológica existente, prevenindo situações de tensões e rupturas, defendendo uma
“justiça coexistente”461 em decorrência da justiça contenciosa.
Petrônio Calmon defende que a grande maioria dos envolvidos em conflitos
submetidos às vias conciliatórias, "independentemente de ter havido acordo em suas
experiências, revelou grande surpresa e complacência diante da inexistência do centro
como um espaço que antes se devia ao cidadão e que se constituía em um canal rápido,
informal, pacífico e participativo para dirimir seus conflitos"462.
Se, de fato, busca-se a efetivação da Política Judiciária Nacional de tratamento
adequado dos conflitos de interesses, é razoável recorrer ao auxílio de outra esfera, como
a iniciativa privada, para corroborar com a aplicação das ações, práticas e procedimentos
capazes de chamar a atenção, incentivando a sociedade a procurar as alternativas de
solução de conflitos fora do Poder Judiciário, que não possui alto índice de confiança da
população brasileira.
Ante a importância de aplicar de forma efetiva essa política pública, é que se
pensou em buscar junto à iniciativa privada uma espécie de “auxílio” em sua execução e
operação, vinculando-a por ato solene e remunerando-a dignamente, garantindo a
prestação de um serviço de mediação judicial eficiente e competente.
4.3 Parceria Público-Privada com o Poder Judiciário
Em 2010, o Conselho Nacional de Justiça, preocupado com a eficiência
operacional e o acesso ao sistema de Justiça e visando organizar, em âmbito nacional, os
serviços prestados nos processos judiciais e também nos mecanismos de solução de
conflitos, tais como a mediação e a conciliação, publicou a Resolução n.o 125, instituindo
a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado de conflitos de interesses no Poder
Judiciário.
Foi inaugurada a abordagem da mediação em um regulamento especial, pois
jamais, no direito brasileiro, houve dispositivo que o mencionasse. Apenas se falava em
conciliação e, mesmo assim, não se utilizavam suas técnicas e se capacitavam os
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conciliadores da forma como deveria, tendo sido um mecanismo, certas vezes,
decepcionante na prática do Judiciário brasileiro.
Aos poucos, alguns tribunais começaram a tomar as providências para
implementar essa política pública, mesmo que de forma bem incipiente, tendo em vista
que a determinação já irá completar sete anos e muito ainda há que fazer para, de fato,
efetivá-la.
O Novo Código de Processo Civil e a Lei de Mediação foram os outros dois
marcos regulatórios para o instituto da mediação no Brasil, regulamentando-a tanto em
sua esfera extrajudicial como judicial.
Mesmo apresentando alguns atropelos, tais legislações foram fundamentais para
atribuir ao instituto da mediação um certo valor normativo, que muito é considerado no
direito brasileiro.
Desde 2010, com a Resolução do CNJ, e, posteriormente, com as legislações
concernentes à mediação, vem sendo conferida oportunidade para a iniciativa privada463
auxiliar o Poder Judiciário na implementação dessa política pública, seja por meio de
convênios e parcerias na criação de CEJUSC por universidades e outras instituições, seja
pelas Câmaras Privadas de Conciliação e Mediação ou órgãos semelhantes, todos
devidamente registrados nos cadastros dos tribunais.
Não se pode concluir, ainda, que essa parceria vem demonstrando sucesso,
conforme tudo que já foi exposto no subcapítulo 4.2. Nem mesmo pode-se considerar que
essa Política Judiciária vem, de forma permanente, sendo incentivada e aperfeiçoada,
conforme constatou-se com os números apresentados no subcapítulo 4.1.
A preocupação da pesquisa é justamente com a efetivação dessa Política Judiciária
Nacional de tratamento adequado de conflitos de interesses, tendo em vista sua relevância
tanto para o alcance da pacificação social, da participação das partes na administração da
justiça, como também na melhora da eficiência dos serviços prestados pelos órgãos
judiciários.
E, como o Poder Judiciário vem demonstrando algumas falhas no tratamento do
instituto da mediação, sem levar em conta o da conciliação, que já sofreu muitas violações
em suas técnicas ao longo dos anos, especificamente na judicial, busca-se recorrer à
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iniciativa privada para que ela seja tratada fora dos órgãos judiciais em razão de tudo que
já foi argumentado no subcapítulo 4.1 anteriormente.
Diante desses pontos que se encontrou a alternativa junto à iniciativa privada464,
em que o Poder Judiciário realize uma parceria com entidades particulares, previsão essa
que já encontra respaldo na Resolução n.o 125 do CNJ e no Novo Código de Processo
Civil.
A novidade da pesquisa é a figura da parceria público-privada (PPP) trazida do
direito administrativo, mais especificamente da Administração Púbica, para o Poder
Judiciário descentralizar a realização das ações e práticas dessa política pública às pessoas
privadas vinculando-se por meio de um contrato465 solene e não meramente por meio de
um mero registro no cadastro dos tribunais.
Através da parceria público-privada será instaurado um vínculo jurídico entre a
instituição particular e o Poder Judiciário, sendo prevista remuneração aos prestadores de
serviço de mediação judicial paga tanto pelo Poder Público como pelo usuário.
Pretende-se que, com essa nova forma de contratação, vários particulares sintamse interessados em criar Núcleos de Mediação, estudando o assunto e se capacitando para
absorver a demanda encaminhada pelo Poder Judiciário no que diz respeito à realização
das sessões de mediação judicial.
Mais pessoas conhecendo e se preocupando com tal mecanismo de solução de
conflitos será um meio de contribuir para a sua divulgação e a respectiva mudança de
mentalidade que tanto se vem sublinhando neste trabalho por ser fundamental para a
aceitação da sociedade dessa nova forma de resolver problemas jurídicos ou não.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
464

A cada dia que se sucede, ante a magnitude insuportável dos problemas públicos, com efeito, a
participação privada e particular nos atos de governo se mostra mais relevante e imprescindível aos próprios
governos, e integra as políticas governamentais com intensidade geometricamente crescente, a tal ponto
que certos serviços às comunidades, se de repente cessasse a colaboração público-privada, simplesmente
não teriam como ser mantidos. (RIGOLIN, Ivan Barbosa. Comentários às leis das PPP’s: dos consórcios
públicos e das organizações sociais. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 2).
465
Nesse contrato pode-se até pensar em incluir uma cláusula de submissão aos mecanismos privados de
resolução de conflitos. Sobre a matéria, a Lei de Mediação já tratou expresamente sobre a possibilidade em
existir uma previsão contratual de cláusula de mediação em seu §1° do art.2°. Em novembro de 2016, a
Medida Provisória n.° 752 tratou também sobre a matéria disciplinando o seguinte: "Art. 15. A relicitação
do contrato de parceria ficará condicionada à celebração de termo aditivo com o atual contratado, no qual
constará, entre outros elementos julgados pertinentes pelo órgão ou pela entidade competente: [...] III - o
compromisso arbitral entre as partes que preveja a submissão à arbitragem, ou a outro mecanismo privado
de resolução de conflitos admitido na legislação aplicável, das questões que envolvam o cálculo das
indenizações pelo órgão ou pela entidade competente, relativamente aos procedimentos estabelecidos por
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Esta parte do trabalho então se dispõe a explicar como seria tal contratação da

iniciativa privada pelo Poder Judiciário através de uma parceria público-privada,
ressaltando, principalmente, a questão da remuneração que se demonstrou um problema
nos itens anteriores para o interesse dos particulares em prestarem tal serviço.
Escolheu-se essa forma de concessão, pois a mesma vem sendo adotada com
sucesso em outros países, como expõe José dos Santos Carvalho Filho, e porque
“apresentam como justificativa dois pontos fundamentais, sobretudo em relação aos
países ainda em desenvolvimento: a falta de disponibilidade de recursos financeiros e a
eficiência da gestão do setor privado”466. (grifo nosso).%
A parceria público-privada não foi uma criação do legislador nacional, tendo sido,
inicialmente, implementada com sucesso em diversos países como Inglaterra, França,
Espanha, Portugal, Itália, Holanda, Irlanda e Noruega 467 , sob a terminologia public
private partnership, em inglês, consagrando-se, internacionalmente, com a sigla PPP.
A expansão da parceria público-privada reflete a superação do "Estado provedor"
discutivo no Capítulo 1 do presente trabalho, marcando a convergência do Estado com o
setor privado468.
Vale ressaltar que a criação dessa alternativa ao poder público de realizar parceria
público-privada está diretamente relacionada a uma visão neoliberal, tendo sido acolhida
neste contexto social de ressurgimento de um Estado mínimo.
Não se admite mais, na atualidade, um Estado que atue sozinho, monopolizando
todos os setores da economia, política e sociedade. Esse modelo de Estado já fracassou,
como bem elucidado por todo o primeiro capítulo desta pesquisa. Daí por que José Emilio
explicar que "o desenvolvimento do País requer mais do que uma ação isolada do Estado.
Este deve buscar no setor privado o apoio a projetos estruturantes, capazes de abrir uma
avenida propícia ao desenvolvimento econômico e social"469.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

466

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas,
2014. p. 431.
467
FALCÃO, Joaquim; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael (Org.). Soluções alternativas de
controvérsias no setor público. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015. p. 71.
468
"Há o reconhecimento do declínio do Estado-prestador e do ressurgimento de um Estado modesto,
mínimo ou, simplesmente, suficiente. Um dos pilares que sustentou o movimento de redução das
dimensões do estado foi a proposta para a otimização dos serviços públicos anelada à superação da
insuficiência do Estado no custeio de uma prestação direta em obras e serviços." (GUIMARÃES, Fernando
Vernalha. Parceria público privada. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 16).
469
PINTO, José Emilio Nunes. Entre os grandes riscos das PPP’s, o maior é o político. Consultor Jurídico,
São Paulo, 3 jan. 2005a. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2005-jan-03/entre_grandes_riscos_
PPP’s_maior_politico>. Acesso em: 18mar.2017.

%

%

191%
De acordo com Fernando Coelho e Antonio Olenscki470, “o mercado está, cada

vez mais, se aproximando de espaços públicos que – tradicionalmente – competiam ao
Estado”, seja pela quebra de monopólios, concessões ou privatizações, seja pelos
benefícios às imagens organizacionais ou ainda pela compreensão de um novo papel das
empresas na realidade. Isis Paggy, Andreia Rabetim e Isabel Aché 471 reforçam esse
desafio e compreendem que a “integração entre os atores (públicos e privados) deixa de
ser um ideal e passa a ser um imperativo do século XXI”, configurando-se em alternativa
para ações sociais.
Tudo isso está relacionado à ideia do Estado Subsidiário, mencionado ainda no
Capítulo 1 deste trabalho, em que o "Estado deve abster-se de exercer atividades que o
particular tem condições de exercer por sua própria iniciativa e com os seus próprios
recursos" 472 . Para tanto, "o Estado deve fomentar, coordenar, fiscalizar a iniciativa
privada, de tal modo que a permitir aos particulares, sempre que possível, o sucesso na
condução de seus empreendimentos"473.
Para isso, será preciso adentrar na esfera do direito administrativo por tratar-se de
instituto vinculado a essa área do direito, sendo apresentadas algumas definições e
explicações da parceria público-privada 474 , não tendo o objetivo de comentar, em
específico, os artigos da Lei de PPP, pois a abordagem será feita apenas naquilo que
interessa para subsidiar a presente tese.
No início dos anos 2000, iniciaram-se, no Brasil, as discussões sobre parcerias
entre o setor público e privado, havendo a necessidade de ser criada uma legislação que
regulamentasse desde a licitação até a formalização dos contratos.
Foi em 2004 que houve, no Brasil, a promulgação da Lei n.o 11.079, que instituiu
as normas gerais para a licitação e a contratação de parceria público-privada475 no âmbito
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da administração pública sob o argumento de representar uma alternativa indispensável
para o crescimento econômico, em face das enormes carências sociais e econômicas do
país, a serem supridas mediante a colaboração positiva do setor público e privado.
Um dos principais objetivos declarados pelo governo para a aprovação dessa
legislação foi a necessidade de realização de obras de infraestrutura, para as quais o
governo não dispunha de recursos suficientes.
Ainda é feita referência a um outro objetivo dessa lei, apesar de menos declarado,
mas também verdadeiro, que é o de "privatizar a Administração Pública, transferindo para
a iniciativa privada grande parte das funções administrativas do Estado, sejam ou não
passíveis de cobrança de tarifa dos usuários"476.
Surge então a específica modalidade de parceria público-privada diante das várias
modalidades de parcerias entre esses setores que já existiam antes, sendo definida no art.
2o da Lei n.o 11.079/2004 como "[...]o contrato administrativo de concessão, na
modalidade patrocinada ou administrativa"477.
José Carvalho Filho critica a expressão contrato de parceria porque são expressões
contrárias, uma vez que “onde há contrato (tipicamente considerado) não há parceria em
seu sentido verdadeiro”, bem como “o denominado parceiro privado nada mais é do que
uma pessoa comum do setor privado, que, como tal, persegue lucros e vantagens na
execução do serviço ou da obra pública”478
O que de fato caracteriza tal parceria é a cooperação mútua, técnica e financeira,
com objetivos comuns (e não contrapostos, como ocorre nos contratos em geral).
Na verdade, as PPP’s são muito criticadas479 no Brasil em razão da forma como
elas se apresentaram por meio da Lei n.o 11.079/2010, já que foram definidas como sendo
um contrato administrativo de concessão.
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pode-se afirmar que é um contrato administrativo de concessão por prazo certo e compatível com o retorno
do investimento privado, celebrado pela Administração Pública com certa entidade particular,
remunerando-se o parceiro privado conforme a modalidade de parceria adotada, destinado a regular a
prestação de serviços públicos ou a execução de serviços públicos precedidos de obras públicas ou, ainda,
a prestação de serviços em que a Administração Pública é sua usuária direta ou indireta, respeitado sempre
o risco assumido." (GASPARINI, Diogenes. DireitoaAdministrativo. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.
421).
476
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: cncessão, permissão, franquia,
terceirização, parceria público-privada e outras formas. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 147.
477
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm>. Acesso
em: 18mar.2017.
478
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas,
2014. p. 432.
479
"De qualquer modo, apesar de alguns aspectos confusos na disciplina jurídica, é mais uma das tentativas
que ultimamente se têm apresentado para que o Poder Público obtenha do setor privado parcerias, recursos
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Celso Antônio Bandeira de Mello explica que “a concessão de serviços públicos

clássica é adotada para poupar investimentos públicos ou para acudir à carência deles”480.
Ocorre que, na modalidade de concessão patrocinada na PPP, há uma contraprestação
pecuniária a ser desembolsada pelo Poder Público que poderá corresponder a até 70% da
remuneração do contratado ou mais que isso se houver autorização legislativa481.
Quando a Lei da PPP criou modalidades especiais de concessão, em que o poder
público precisa arcar com valores para a contraprestação na inciativa privada, utiliza-se
inapropriadamente a terminologia concessão, que, como argumentado, dispõe-se a outro
fim, visando à economia do Poder Público e não sua oneração.
Vale frisar que, no trabalho em questão, está se recorrendo à uma concessão de
serviço público não porque o Poder Judiciário carece de recursos para investir na área de
mediação judicial e sim porque se entende que ele não possui capacidade administrativa
para organizar, implementar e capacitar tudo que foi previsto na Política Judiciária
Nacional de tratamento dos conflitos de interesses.
Daí pretender-se com a PPP o envolvimento da iniciativa privada nessa política
tão relevante para o direito público, para a evolução social e para o acesso à justiça,
conquistando a confiança da sociedade em outras formas de resolução de conflitos
realizadas fora do espaço dos tribunais.
A atuação da iniciativa privada é importante pois estar-se-á alcançando um
número maior de pessoas, as quais serão envolvidas com a criação, operação, capacitação
e manutenção dos Núcleos de Mediação Judicial; estas, por sua vez, levarão seus
conhecimentos e divulgação das vias conciliativas a outras pessoas.
Quanto maior o número de Núcleos de Mediação implantados pelo Judiciário, por
meio da PPP, mais rapidamente será disseminada a cultura pela pacificação social e pela
utilização de outras modalidades de resolução de conflitos de interesse.
Assim, não se buscou a alternativa da PPP por insuficiência de recursos, mas sim
por interesse do Poder Público em firmar novas parcerias com a sociedade e levar até ela
as práticas, ações, capacitações e conscientização conciliatórias.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
e formas de gestão no intuito de executar atividades estatais e prestar serviços públicos, tarefas nas quais o
Estado, sozinho, tem fracassado." (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito
administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 432).
480
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 21. ed. São Paulo: Malheiros,
2006. p. 737.
481
“Art. 10, [...] §3o As concessões patrocinadas em que mais de 70% (setenta por cento) da remuneração
do parceiro privado for paga pela Administração Pública dependerão de autorização legislativa específica.".
(Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm>. Acesso em:
20jan.2015).
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Encontrando-se o meio legal de firmar essa parceria, ainda se fazem necessárias

algumas adaptações, como, por exemplo, o valor do contrato, que, segundo a legislação
federal, não pode ser inferior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), o que, em
princípio, seria um valor muito alto para o que se pretende conceder de serviço a ser
realizado pela iniciativa privada. Admite-se, pode ser um valor aceitável, dependendo da
duração482 da parceria e do número de Núcleos de Mediação que serão constituídos e
mantidos por meio dela.
Será talvez necessário viabilizar uma adaptação à legislação federal de PPP para
adequar o valor previsto desse tipo de contratação. Esse é um ponto a ser aprofundado
em análise administrativa-financeira pelo setor responsável pelos tribunais, porque pode
ser que o valor de 20 milhões seja muito alto para essa contratação de Núcleos de
Mediação Judicial.
Para essa questão já há algumas alternativas; a primeira delas seria a previsão de
uma licitação nesse montante de 20 milhões em que se contrate um grande número de
Núcleos de Mediação com duração por um longo prazo de tempo, o que é permitido pela
Lei das PPPs.
A outra saída é a aprovação do PLS n.o 472/2012483, que altera a Lei nº 11.079,
de 30 de dezembro de 2004, para reduzir o valor mínimo dos contratos de parcerias
público-privadas, estabelecendo que o valor mínimo será de dez milhões para os estados
e de cinco milhões para os municípios. Esse projeto foi aprovado de forma terminativa
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - CCJ em 15 de fevereiro de 2017,
tendo sido remetido à Câmara dos Deputados no dia 9 de março.
Registre-se que havia outro projeto de lei atinente à mesma matéria: trata-se do
PLS 401/2012, que sugeria a redução do valor mínimo dos contratos para R$ 15 milhões,
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

"Art. 5o As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no art. 23 da Lei
n 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também prever: I – o prazo de vigência do
contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5 (cinco), nem superior
a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo eventual prorrogação;" (Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm>. Acesso em: 20mar.2017).
483
"CCJ aprova novos limites mínimos para as parcerias público-privadas. A Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, de forma terminativa, projeto estabelecendo novos valores mínimos
para os contratos de parcerias público-privadas nos três níveis de governo. O PLS 472/2012 mantém o valor
mínimo de R$ 20 milhões para os contratos firmados com o Governo Federal, R$ 10 milhões para os estados
e R$ 5 milhões para os municípios — o projeto tramita em conjunto com o PLS 401/2012. O relator, senador
Antonio Anastasia (PSDB-MG), considera que os limites menores facilitam e estimulam o ambiente
negocial e a criação de PPP’s, especialmente no âmbito municipal. O autor da matéria, senador Antonio
Carlos Valadares (PSB-SE), sustenta que o limite de R$ 20 milhões inviabiliza as parcerias na maior parte
dos estados e municípios. A reportagem é de Roberto Fragoso, da Rádio Senado." (Disponível em: <
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/02/15/ccj-aprova-valor-minimo-distinto-paracontratos-de-PPP’s-em-cada-ente-federativo>. Acesso em: 20mar.2017).
482
o
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no caso dos municípios com até 1 milhão de habitantes. Esse projeto tramitou em
conjunto com o PLS 472/2012, tendo sido rejeitado, prevalecendo os valores propostos
pelo 472.
Ambos os projetos tinham a mesma preocupação, qual seja, a de ultrapassar um
obstáculo às parcerias, especialmente para os pequenos municípios. O ajuste dos valores
mínimos ao porte financeiro de cada ente da Federação contribuirá para a ampliação dos
investimentos públicos, favorecendo o esforço de estados e municípios para minimizar
os reflexos da crise financeira internacional no Brasil.
Vale assim destacar que a preocupação desta pesquisa com o ajuste do valor do
contrato de parceria público-privada é algo totalmente pertinente, sendo a proposta de
ajuste deste quando já discutida de forma adiantada nas Casas legislativas.
Ratifica-se ainda que o interesse em utilizar esse meio de parceria com a iniciativa
privada é conferir um atrativo a ela, por meio do pagamento da “tarifa” fixada na
modalidade de concessão patrocinada484, o que estimulará a concessionária a divulgar
seus serviços, difundindo a cultura da pacificação social e as vias conciliativas de solução
de conflitos, já que obterão vantagem pecuniária com o crescimento da utilização das
modalidades de resolução de conflitos alternativas como a mediação e a conciliação.
Na concessão patrocinada 485 ainda é prevista, adicionalmente à tarifa, uma
contraprestação pecuniária do contratante público ao contratante privado, valor esse que
deve ser encarado como o investimento do Poder Judiciário na sua atribuição de: “[...]
organizar, em âmbito nacional, não somente os serviços prestados nos processos judiciais,
como também os que possam sê-lo mediante outros mecanismos de solução de conflitos,
em especial dos consensuais, como a mediação e a conciliação”486.
Por outro lado, se a escolha do trabalho fosse a realização de uma simples
concessão comum, disciplinada pela Lei n.o 8.987/95, haveria tão somente o pagamento
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

484

A alternativa da PPP está relacionada ao fato de se escolher a sua modalidade patrocinada que prevê
uma “receita” advinda tanto por parte da concessionária ou por parte do usuário, como por parte do poder
público. Marçal Justen Filho explica: "A concessão patrocinada consiste em um concessão de serviço
público subordinada genericamente às regras da Lei n.o 8.987/95, em que o poder concedente se
responsabiliza parcialmente pela remuneração devida ao concessionário, o que constituiu objeto de
garantias especiais por parte do Poder Público." (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo.
2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 553).
485
Essa forma de concessão patrocinada é definida pelo art. 2o, §1o, da Lei n.o 11.079/2004, que dispõe:
“Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei no 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação
pecuniária
do
parceiro
público
ao
parceiro
privado.”.
(Disponível
em:
<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm>. Acesso em: 19mar.2017).
486
Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/
12243-resolucao-no-125-de-29-de-novembro-de-2010>. Acesso em: 10jan.2015.
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das “tarifas” por parte dos usuários. Só que, não se pode esquecer, por ora esses usuários
ainda são uma minoria da sociedade, havendo no início uma procura pequena pelos
serviços, que não conseguiria arcar com as despesas do Núcleo de Mediação Judicial,
conforme explicado minuciosamente no subcapítulo 4.2.
Assim, a iniciativa privada recebe uma parcela de pagamento por parte do poder
público, que lhe dará suporte nas despesas básicas enquanto envolve-se com a divulgação
e a atuação das vias conciliativas. E, aos poucos, a receita com as tarifas pagas pelos
usuários irá aumentando, pois a procura pelos serviços de mediação judicial também
crescerá.
A ideia é que, no próprio Edital de Licitação para fins de contratação das empresas
que firmarão as PPP’s com o Poder Judiciário, esteja prevista uma forma de
remuneração487 escalonada no que diz respeito à contraprestação pecuniária paga pelo
poder público. Tal medida envolveria ainda mais a iniciativa privada na divulgação das
atividades por ela realizadas no âmbito dos meios alternativos dos conflitos de interesses.
À medida que a procura pela prestação dos serviços de mediação judicial for
aumentando com o passar dos anos, a receita advinda do poder público vai diminuindo,
pois o equilíbrio-financeiro das entidades particulares passará a ser alcançado com o
pagamento das tarifas. O Estado pode ainda ficar responsável em arcar com o pagamento
das tarifas daqueles que não possam pagá-las por hipossuficiência de recursos nos termos
da lei.
Essa regra de escalonamento estará explícita tanto no Edital de licitação como no
contrato administrativo, constando, inclusive, a data em que o poder público encerrará o
pagamento à parceira privada, precisando esta trabalhar com planejamento para à época
já estar conseguindo arcar com suas despesas e gerando uma considerável receita com o
lucro sendo auferido.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

487

A fonte de recursos para o pagamento dessa Remuneração pode ser originário das taxas e emolumentos,
conforme expõe Saulo Krichanã Rodrigues: "[...] dispõem os TJs de uma fonte de recursos de origem não
fiscal -- suas taxas e emolumentos originários da chamada prestação de serviços judiciais ou as "serventias
judiciais" que, se agregadas como no Estado do Maranhão sob a forma de um Fundo Especial de
Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário (FERJ), pode ser um mecanismo adequado -dependendo de sua magnitude -- tanto para prover integralmente quanto para servir de lastro subsidiário
para qualquer Fundo Garantidor voltado a lastrear a estruturação de PPP. Em Estados da Federação onde
as serventias judicias são expressivas, podem mesmo ser capitalizados nas formas da Lei para ter
independência dos recursos dos Tesouros locais e sair da base do comprometimento dos 3% das receitas
correntes líquidas do ano anterior assim como são delas apartadas aos investimentos em PPP realizadas
pelas empresas e entes não dependentes dos tesouros locais." (RODRIGUES, Saulo Krichanã. A PPP do
Judiciário do TJ MA. Disponível em: < http://pppbrasil.com.br/portal/content/artigo-ppp-do-judiciário-dotj-ma>. Acesso em: 20mar.2017).
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Como atrativo à iniciativa privada para ela implementar esses Núcleos de

Mediação Judicial buscou-se no direito administrativo uma solução para ser estabelecido
um vínculo legal entre a entidade particular e o Poder Judiciário, vínculo esse que
chancela a primeira a realizar as atividades relacionadas à mediação judicial, mas que
também lhe permite que seja auferida uma renda em detrimento da atividade
desempenhada.
Sabe-se então que os Núcleos de Mediação Judicial, assim como as Câmaras
Privadas de Mediação, podem ter a sua operacionalização vinculada à iniciativa privada,
conforme disposto tanto pela Resolução n.o 125/2010 do CNJ como pelo Novo CPC,
podendo ser remunerado pelos usuários - o que é fixado em dispositivo legal que faz
alusão a parâmetros de remuneração que deverão ser estabelecidos pelo CNJ.
Enquanto essas regras atinentes à remuneração não forem elaboradas, utilizam-se
os valores fixados pela esfera privada; por sua vez, alguns tribunais estão cuidando de,
por meio de provimento próprio, fixar essas quantias, o que já vem ocorrendo.
Mesmo diante de algumas críticas que se faz necessário pontuar, não se abre mão
de insistir nesse instituto da PPP, guardada a ponderação de que alguns ajustes precisam
ser realizados para a sua perfeita adequação.
Registradas as críticas, mas verificada a sua adequação ao problema enfrentado,
percebe-se que a concessão patrocinada aplica-se perfeitamente ao caso em questão, pois,
já que, durante os primeiros anos de disseminação da cultura de pacificação social e de
difusão da utilização das vias conciliativas, a simples cobrança de “custas” dos usuários
não será suficiente para o pagamento das despesas desses Núcleos particulares, o poder
público poderá arcar com parte do pagamento até que, de fato, a política seja efetivada e
os Núcleos possam caminhar sozinhos.
Além de tudo, a concessão patrocinada submete-se, subsidiariamente, ao disposto
na Lei n.o 8.987/1995, fazendo, inclusive, referência expressa a alguns dispositivos legais
em específico, como o que trata exatamente da questão do controle que tanto se defendeu
no subcapítulo 4.2, tendo em vista a necessidade de a prestação de serviços de mediação
judicial ser feita sem qualquer reparo, servindo, de fato, como mote para todos pleitearem
sua utilização.

%

%

198%
Tanto o inciso VII do art. 23488, como o inciso I do art. 29489 da referida Lei de

1995, que trata da Concessão e Permissão de Serviços Públicos, fazem referência à
fiscalização permanente tanto da parte estrutural como da parte atinente à qualidade da
prestação de serviço. Tudo bem definido e detalhado junto com outros inúmeros
dispositivos legais.
A priori então a única possível modificação que precisaria ser feita na legislação
da PPP seria no que diz respeito ao valor do contrato, quantia essa que, talvez, ao ser
realizado um certo estudo, verifique-se que é um valor razoável. Mas isso é objeto de
pesquisa pós-doutorado, pois será preciso adentrar na esfera orçamentária do Judiciário.
Mas ainda há outras questões que precisam ser adequadas à Lei das PPPs para ela
se harmonizar com as exigências apontadas pelo Conselho Nacional de Justiça quando
proferiu decisão à Consulta n.o 0002583-36.2010.2.00.0000 da Corregedoria Geral da
Justiça do Estado do Maranhão, manifestando-se contrário à realização de PPPs no Poder
Judiciário, o que será tratado no subcapítulo a seguir.
4.3.1 Enfrentamento de decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça sobre
Parceria Público Privada com o Poder Judiciário
Ultrapassando as críticas da Lei da PPP e suas modalidades de concessão e
confirmando-se que a PPP, por meio da concessão patrocinada, é uma via para ser firmada
a parceria entre o Poder Judiciário e a iniciativa privada, surge um novo entrave a ser
combatido, qual seja, a decisão do Conselho Nacional de Justiça, que já se manifestou
contrário à realização de PPP por parte do Poder Judiciário no ano de 2014.
Essa Consulta n.o 0002583-36.2010.2.00.0000 foi formulada pela CorregedoriaGeral do Estado do Maranhão sob a possibilidade do Poder Judiciário maranhense utilizar
espécie de concessão, regida pela Lei n.o 11.079/2004, que dispõe sobre as parcerias
público-privadas, com o intuito de viabilizar os seguintes objetivos:

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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"Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: [...] VII - à forma de fiscalização
das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação
dos
órgãos
competentes
para
exercê-la;
[...]"
(Disponível
em:
<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art27>. Acesso em: 19mar.2017).
489
"Art. 29. Incumbe ao poder concedente: I - regulamentar o serviço concedido e fiscalizar
permanentemente a sua prestação; [...]" (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/
L8987cons.htm#art27>. Acesso em: 19mar.2017).
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a) construção e aparelhamento de: 1. cento e dez novos Fóruns nas
Comarcas do interior; 2. uma sede para os Juizados Especiais; 3. um
Complexo Judiciário da Infância e Juventude; e 4. a sede do Tribunal
de Justiça. b) informatização das Serventias Extrajudiciais; c) aquisição
de veículos novos.490

Com isso, foi formulada na Consulta a seguinte questão para ser respondida pelo
CNJ:

"em que pese à legislação pertinente se referir expressamente apenas ao Poder

Executivo, poderia o Poder Judiciário se utilizar do instrumento de Parceria PúblicoPrivada, objetivando contornar essas dificuldades aventadas anteriormente?"491.
Inicialmente, a manifestação492 da Secretaria de Controle Interno do CNJ concluiu
em parecer favorável ao Poder Judiciário utilizar o regime das PPP', mas se demonstrou
contrário à realização de um contrato para fins de aquisição de equipamentos de
informática e até mesmo a compra de veículos, bem como da construção de Fóruns.
Vale registrar que essa Consulta é para a contratação de PPP para fins de
realização de obra e para a aquisição de bens, não sendo este o objeto da PPP que ora se
propõe, pois pretende-se contratar os Núcleos de Mediação Judicial, por meio de parceria
público-privada, junto ao Poder Judiciário, para fins de prestação de serviço de mediação
judicial493. Mesmo feita essa ressalva, vale a pena continuar a análise da decisão do CNJ.
Após quase quatro anos de duração desse processo de Consulta, foi proferida
decisão sob a alegação de diversos fatores, passando-se a elencar alguns deles que
possuem conotação direta com o trabalho em comento: a aplicação da Lei das PPPs
somente à “Administração Pública”, isto é, ao Poder Executivo; a violação ao princípio
constitucional de separação de poderes, ante a possível submissão de controle de uma
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

490

Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/ecnj/consulta_processo.php?num_processo_consulta=
00025833620102000000&numrowsControle=-10&consulta=s&pg=1&txtcaptcha=>.
Acesso
em:
20mar.2017.
491
Ibid.
492
"Diante do que foi exposto, sou da opinião de que o Poder Judiciário pode se valer do regime das PPP’s.
Entretanto, em razão das circunstâncias específicas do caso concreto, entendo que o TJMA deve ser
desautorizado a celebrar contrato de PPP para aquisição de equipamentos de informática, construção de
Fóruns, além da sua nova sede, sem contar na compra de veículos, o que só se concebe que seja realizado
através da Lei n. 8.666/1993.". (Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/ecnj/consulta_processo.
php?num_processo_consulta=00025833620102000000&numrowsControle=-10&consulta=s&pg=1&txtc
aptcha=>. Acesso em: 20mar.2017).
493
Não há que entrar no mérito da questão de o serviço público concedido pelo Poder Judiciário não se
tratar de serviço fim e sim meio, que é o permitido de ser concedido, pois esse detalhe não merece maiores
comentários, porque os marcos regulatórios atinentes à matéria de mediação judicial já permitem que ela
seja realizada na esfera privada, não prevendo em lugar algum o monopólio do Estado sobre tal atividade.
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PPP do Poder Judiciário ao Comitê Gestor de Parceria do Poder Executivo; e a
impossibilidade de ser constituída Sociedade de Propósito Específico junto ao Poder
Judiciário.
Precisa-se então enfrentar esses pontos suscitados na decisão do CNJ para
embasar uma possível mudança de posicionamento do Conselho Nacional de Justiça e
conseguir, ao fim, realizar a PPP que se pretende.
A decisão proferida com base nos argumentos sustentados pelo então ministro
Ayres Brito defende a ideia de que a Lei da PPP, ao se reportar à “Administração Pública”
escrita com as iniciais maiúsculas, refere-se apenas ao Poder Executivo.
Essa compreensão já se tornou ultrapassada em razão da modificação494 sofrida
pela Lei n.o 11.079/2004, que teve o texto do parágrafo único do art. 1o modificado,
passando a constar a expressão "administração pública" com as iniciais em letra
minúscula, além de conferir expressamente a aplicação desse dispositivo legal tanto ao
Poder Executivo quanto ao Poder Legislativo.
Essa alteração legislativa adveio da Lei Federal nº 13.137/2015, resultante da
conversão em lei da Medida Provisória nº 668/2015, que, entre outras matérias, autorizou
o Poder Legislativo a celebrar contratos de PPP.
Em especial essa alteração foi objeto de mandado de segurança junto ao Supremo
Tribunal Federal - STF 495 , em que se questionou a inclusão de emenda no projeto
versando sobre parcerias público-privadas (PPPs) no âmbito do Poder Legislativo, tema
que não teria relação496 com a matéria tratada na Medida Provisória (MP) 668,!que aborda
a questão da elevação de alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP (importação) e da
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

"Art. 1o, Parágrafo único. Esta Lei aplica-se aos órgãos da administração pública direta dos Poderes
Executivo e Legislativo, aos fundos especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas,
às sociedades de economia mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios. (Redação dada pela Lei nº 13.137, de 2015)." (Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm>. Acesso em: 19mar.2017).
495
Decisão: "O ministro Luiz Fux frisou, em sua decisão, que o acolhimento do pedido de controle judicial
prévio do projeto de lei em questão “subverteria a sistemática atual do controle de constitucionalidade, que
tem no modelo repressivo, ou a posteriori, a sua regra”. O relator explicou que, desde que surgiu no Direito
brasileiro, o controle judicial de constitucionalidade ocorre, via de regra, após a edição da lei ou do ato
normativo. O juízo preventivo de inconstitucionalidade de um projeto de lei só é autorizado em situações
excepcionais. Para o ministro, a solução que melhor se apresenta, no caso, é prestigiar a deliberação
parlamentar. “Ela é a que, a um só tempo, prestigia o desenho institucional delineado pelo constituinte de
1988 e promove, de forma mais satisfatória, os postulados democráticos, sem asfixiar o âmbito de atuação
constitucionalmente assegurado ao Poder Legislativo”, concluiu o ministro ao negar seguimento ao MS."
(Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=292756>. Acesso
em 19mar.2017).
496
"as emendas que não tenham relação com o tema da medida, os chamados 'jabutis'." (Disponível em:
<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2015/05/21/internas_polbraeco,483945/eduar
do-cunha-vence-e-ate-parlashopping-entra-na-conta-do-ajuste-fis.shtml>. Acesso em: 19mar.2017).
494

%

%

201%

Cofins (importação)497.
Além disso, o deputado diz que a matéria já tinha sido incluída em outro projeto
de lei de conversão, havendo sido, contudo, vetada pela presidente da República. O autor
revelou que não foi respeitado, no caso, o princípio constante do art. 67 da Constituição
Federal, que proíbe que projetos rejeitados voltem a ser analisados na mesma sessão
legislativa.
E isso é verdade, pois em janeiro do ano de 2015 os artigos 143 e 144498 da Lei
n.o 13.097/2015, que previam a possibilidade de contratação de PPP pelos Poderes
Legislativo e Judiciário, foram vetados sob a apresentação da seguinte "Razão dos vetos":
“A proposta não estabelece limites, garantias e regras de governança a serem aplicados
aos demais Poderes nas contratações de Parcerias Público-Privadas”499.
O que mais parece com a inserção desse "estranho" dispositivo no meio de uma
lei que verse sobre COFINS e PIS é que se tratou de mais uma "jogada" do Congresso
Nacional em conseguir implementar seus projetos voltados totalmente para o benefício
próprio, pois com tal dispositivo alterado haverá a possibilidade do Poder Legislativo
fazer uma PPP para a construção, reforma, operação e manutenção de prédios destinados
a gabinetes parlamentares e a outras estruturas da Câmara dos Deputados.
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Ementa da Lei n.o 13.137/2015: "Altera as Leis nos 10.865, de 30 de abril de 2004, para elevar alíquotas
da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, 11.941, de 27 de maio de 2009,
11.079, de 30 de dezembro de 2004, 10.925, de 23 de julho de 2004, 11.051, de 29 de dezembro de 2004,
7.827, de 27 de setembro de 1989, 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.935, de 18 de novembro de 1994,
10.150, de 21 de dezembro de 2000, 12.810, de 15 de maio de 2013, 5.861, de 12 de dezembro de 1972,
13.043, de 13 de novembro de 2014, 10.522, de 19 de julho de 2002, 12.469, de 26 de agosto de 2011,
12.995, de 18 de junho de 2014, 13.097, de 19 de janeiro de 2015, 10.996, de 15 de dezembro de 2004,
11.196, de 21 de novembro de 2005, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e 12.024, de 27 de agosto de
2009, e o Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977; revoga dispositivos das Leis nos 4.380, de 21
de agosto de 1964, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e 8.177, de 1o de março de 1991; e dá outras
providências.". (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/
L13137.htm#art3>. Acesso em: 19mar.2017).
498
Arts. 143 e 144
“Art. 143. O parágrafo único do art. 1o da Lei no 11.079, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar com
a seguinte redação:
'Art. 1o....................
Parágrafo único. Esta Lei se aplica aos órgãos da administração pública direta, aos fundos especiais, às
autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às demais
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem
como aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário.’ (NR)
Art. 144. A Lei no 11.079, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 22-A:
‘Art. 22-A. Os Poderes Legislativo e Judiciário da União regulamentarão, no âmbito de suas respectivas
competências, o disposto neste Capítulo, com as adaptações necessárias à preservação de sua autonomia
constitucional.’”.
(Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato20152018/2015/Msg/VEP-21.htm>. Acesso em: 19mar.2017).
499
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Msg/VEP-21.htm>.
Acesso em: 19mar.2017.
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Ademais, o artigo aprovado, que permite a celebração de PPP’s, não cumpriu os

requisitos previstos na Constituição, que são os exigidos para a edição de Medidas
Provisórias: urgência e relevância do assunto. O artigo aprovado não tem relevância nem
urgência para tramitar em medida provisória.

Mesmo diante de todos esses atropelos, tal alteração foi salutar para a presente
pesquisa, pois demonstra que é totalmente viável a realização de parceria públicoprivada no âmbito dos demais poderes e não apenas do Poder Executivo, sendo
totalmente possível, desde que seja feito um pequeno ajuste na questão do
estabelecimento de limites, garantias e regras de governança a serem aplicados aos
demais Poderes nas contratações, o que inclusive já foi feito para o Poder Legislativo.

Apesar de não ser dito, expressamente, parece que o Poder Judiciário apenas
não foi introduzido nessa modificação legal por haver o interesse precípuo do
Congresso Nacional em incluir, o mais rápido possível, a permissão do Poder
Legislativo firmar PPP para ser liberada a obra da nova Câmara dos Deputados.
Além de que essa matéria já tinha realmente sido enfrentada500 em janeiro do
mesmo ano, não parecendo oportuno novamente incluir os dois poderes para a
discussão ser ainda maior. Assim, foi tratado apenas do Poder Legislativo em razão
de interesse prioritário e, mais, foi tratado em uma Medida Provisória que aborda
matéria totalmente díspar do assunto atinente à PPP.
Ultrapassado esse primeiro argumento da decisão proferida pelo Conselho
Nacional de Justiça, passa-se para o segundo ponto levantado, que é referente à submissão
do Poder Judiciário ao controle do Poder Executivo por meio do Comitê Gestor de
Parceria.
Esse fundamento da decisão do CNJ também passa a ser derrubado pela mesma
Lei que alterou o dispositivo antes elucidado, pois ela também incluiu na Lei de PPPs o
artigo 14-A501, que coloca sob o controle das casas legislativas todo o ciclo de contratação
de uma PPP, da seleção dos estudos até a gestão do contrato.
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500

À época, foi exposto que a possibilidade de uso das PPP’s pelos outros poderes decorre provavelmente
de decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), datada de março de 2014, no sentido de que o Judiciário
não pode recorrer às PPP’s." (Disponível em: <http://www.pppbrasil.com.br/portal/content/congressoavalia-alteração-na-lei-federal-de-ppp>. Acesso em: 20mar.2017).
501
"Art. 14-A. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, por meio de atos das respectivas Mesas,
poderão dispor sobre a matéria de que trata o art. 14 no caso de parcerias público-privadas por eles
realizadas, mantida a competência do Ministério da Fazenda descrita no inciso II do § 3o do referido
artigo. (Incluído pela Lei nº 13.137, de 2015)." (Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm>. Acesso em: 19mar.2017).
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Com tal inovação, a matéria atinente ao comitê gestor de parcerias público-

privada passa a poder ser disposta por meio de atos das respectivas Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, não havendo qualquer submissão do Poder Legislativo
ao Poder Executivo, o que seria compreendido da mesma forma se o Poder Judiciário
fosse incluído expressamente na legislação das PPPs.
Além disso, algumas legislações estaduais que disciplinam a matéria sobre
parceria público-privada, já tratam do Comitê Gestor de PPPs, incluindo-o502 entre seus
membros titulares dos órgãos ou entidades diretamente relacionados com o objeto da
parceria.
Com essas determinações legais, não há mais que se falar em violação ao princípio
da separação dos poderes, pois cada Poder vai fiscalizar seus próprios contratos de
parceria público-privada, havendo apenas a necessidade de incluir o Poder Judiciário no
parágrafo único do art. 1o e no art. 14-A da Lei n.o 11.079/2004 para que nada mais possa
ser suscitado contra essa modalidade de contratação.
A única necessidade de mudança legislativa que haverá de ser feita para a
implementação da tese ora apresentada é a aplicação da Lei de PPP ao Poder Judiciário,
nos mesmos moldes da alteração que já foi realizada para incluir o Poder Legislativo.
Cumpre salientar que a justificativa para essa inclusão proposta pode ser a própria
efetivação da Política Judiciária Nacional de tratamento adequado de conflitos de
interesses com o auxílio dos Núcleos de Mediação Judicial instituídos pela iniciativa
privada e contratados pelo Poder Judiciário por meio de um contrato de PPP.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

502

"DO CONSELHO GESTOR DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA. Art. 14º. Fica criado o Conselho
Gestor de Parcerias Público-Privadas do Estado do Pará - CGP/A, subordinado diretamente ao Governador
do Estado do Pará, sendo integrado pelos seguintes membros: I - Secretário de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Mineração e Energia; (Redação do inciso dada pela Lei Nº 8231 DE 14/07/2015). II Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas; (Redação do inciso dada pela Lei Nº
8231 DE 14/07/2015). III - Secretário de Estado de Transportes; (Redação do inciso dada pela Lei Nº 8231
DE 14/07/2015). IV - Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará; (Redação do
inciso dada pela Lei Nº 8231 DE 14/07/2015). V - Secretário de Estado da Fazenda; (Redação do inciso
dada pela Lei Nº 8231 DE 14/07/2015). VI - Secretário de Estado de Administração; (Redação do inciso
dada pela Lei Nº 8231 DE 14/07/2015). VII - Secretário de Estado de Planejamento; (Redação do inciso
dada pela Lei Nº 8231 DE 14/07/2015). VIII - Procurador Geral do Estado; (Inciso acrescentado pela Lei
Nº 8231 DE 14/07/2015). IX - na qualidade de membro eventual, o titular do órgão ou entidade estatal
diretamente relacionado com o objeto da Parceria Público-Privada; (Inciso acrescentado pela Lei Nº 8231
DE 14/07/2015). X - na qualidade de membro eventual, um representante do setor patronal, diretamente
relacionado com o objeto da Parceria Público-Privada; (Inciso acrescentado pela Lei Nº 8231 DE
14/07/2015). XI - na qualidade de membro eventual, um representante do segmento dos trabalhadores,
diretamente relacionado com objeto da Parceria Público-Privada. (Inciso acrescentado pela Lei Nº 8231
DE 14/07/2015)." (Lei n.º 7.649, de 24/07/2012 do Estado do Pará. Disponível em:
<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=243599>. Acesso em: 19mar.2017).
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Diante de todo o cenário que foi desenhado ao longo deste trabalho, bem como

das novidades e discussões legislativas que foram suscitadas, parece estar-se diante do
momento ideal e oportuno para realizar a alteração na Lei n.o 11.079/2004, permitindo503
expressamente que o Poder Judiciário realize contratações por meio de PPP.
Com o ajuste legal, não haverá mais motivo para o Conselho Nacional de Justiça
- CNJ decidir contrariamente a essa modalidade de contratação, tendo em vista que no
próprio Acórdão que proferiu a decisão sobre a Consulta feita pela Corregedoria-Geral
de Justiça do Estado do Maranhão é feito o seguinte registro no item 22 da Ementa em
março de 2014: "[...] Talvez com mudanças legislativas - muito bem pensadas e
alicerçadas na realidade das coisas do Judiciário brasileiro - venha a ser possível algum
dia a utilização de meios outros - tais como através do regime das PPP’s - [...]"
As mudanças legislativas estão ocorrendo, faltando apenas uma última, que é a
previsão expressa do Poder Judiciário na Lei das PPPs, a qual é sugerida nesta pesquisa.
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O Tribunal de Contas da União já se manifestou favorável à possibilidade do Poder Judiciário contratar
por meio de PPP: "TCU sugere a possibilidade de PPP’s para a construção e a operação de edifícios
utilizados pelo poder judiciário." (Disponível em: <http://www.pppbrasil.com.br/portal/content/tcu-sugerepossibilidade-de-PPP’s-para-construção-e-operação-de-edif%C3%ADcios-utilizados-pelo-pod>. Acesso
em: 20mar.2017).
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CONCLUSÃO
A proposta desta pesquisa foi examinar a viabilidade de firmar uma parceria
público-privada com o Poder Judiciário para a implantação dos Núcleos de Mediação
Judicial por meio de um vínculo solene, havendo fiscalização da atividade realizada e do
desempenho dos mediadores.
À frente de tudo, sempre esteve a preocupação em garantir a efetivação do
princípio constitucional de acesso à justiça na sua mais ampla compreensão advinda da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em um Estado Democrático de
Direito, onde se defende uma solução de conflitos que tenha qualidade, efetividade, que
seja justa e digna à sociedade brasileira, alcançando, enfim a pacificação social, a
eficiência, a cooperação e a participação democrática.
É o início de uma compreensão de que a justiça pode ser alcançada por outros
meios adequados de solução de conflitos ou equivalentes jurisdicionais que não seja
apenas a heterocomposição realizada pelo processo judicial adversarial.
Para chegar a esse entendimento, o Judiciário precisou evoluir ao longo da
História, sob os reflexos das transformações ocorridas no Estado de Direito, pois não há
como negar que os poderes ou funções do Estado sofrem total interferência do seu modo
de ser.
O Capítulo 1 cuidou de analisar as mudanças do papel do Judiciário, do juiz e da
jurisdição, a partir do final do século XVIII até o início do século XXI, conforme iam
sucedendo as alterações políticas, econômicas e sociais no Estado de Direito.
Com a queda do Estado absolutista em decorrência de vários anseios libertários
manifestados pela Revolução Francesa de 1789, surge o Estado Liberal de Direito como
o primeiro Estado Moderno que positivou os direitos e garantias individuais no texto
constitucional, que tratava ainda da separação dos poderes.
A igualdade e o acesso à justiça eram garantias meramente formais, devendo o
juiz atuar de forma neutra e objetiva, submetido ao império da lei como um "Juiz Júpiter",
o Homem da lei, que a aplica de forma mecânica. Havia pouca participação do Estado
na economia, época do "laissez-faire", do abstencionismo.
As crises enfrentadas pelo mundo em 1930 fizeram o Estado transformar-se em
um ente preocupado com os direitos sociais, com o assistencialismo, passando a intervir
nas relações econômicas e sociais, desempenhando um papel ativo para o alcance da
justiça social.
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É quando o Poder Judiciário passa a ser visto como um responsável finalístico,

sendo o juiz aquele quem diz o direito, daí chamá-lo de "Juiz Hércules", um engenheiro
social que passa a construir, sob um alicerce baseado em um direito mais flexível,
adaptável, de regras e valores, de forma centralizada e sem qualquer participação das
partes, intitulado por Habermas de "juiz solipsista".
A participação democrática do povo não estava sendo garantida nesse cenário do
Estado Social de Direito, também conhecido como Estado Providência ou "Welfare
State", havendo a necessidade imperiosa de serem feitas mais modificações, agora,
levando o Estado a preocupar-se não mais com o plano do ser e do ter, mas com o plano
do respeito.
Os valores da democracia atingem a ordem jurídica, fazendo com que o
convencimento do juiz se origine de uma imperiosa participação de todos os envolvidos
no conflito. É o sentimento de cooperação que ganha força. O "Juiz Hermes", aquele
mediador, Deus da comunicação, divide o encargo de decidir, promove o diálogo, e é
comprometido com o alcance dos fins sociais.
O Estado, ante o fracasso de sua postura intervencionista, passou a reconhecer que
era preciso contar com a ajuda da iniciativa privada, implementando um novo modelo
regulador contemporâneo, emoldurando-se o quadro perfeito para a proposta da pesquisa
em firmar a parceria público-privada para a contratação dos Núcleos de Mediação Judicial
pelo Poder Judiciário.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, traçada sob um sistema
participativo e cooperativo, preocupou-se em fixar ferramentas de garantia ao direito de
acesso à justiça para todos os brasileiros. É quando o Judiciário começa a ser
consideravelmente demandado como uma instituição estratégica na democracia,
chegando, inclusive, a ser considerado por Cappelletti e Garth, como o mais básico dos
direitos humanos, capaz de garantir os demais direitos.
Esse método de heterocomposição não assegurava o reestabelecimento da relação
social das partes envolvidas no conflito, não parecendo ser eficaz nesse aspecto de alcance
da pacificação social. Ademais, o aumento pela procura dos órgãos judiciários
demonstrou que eles não estavam preparados para essa explosão de litigiosidade, dandose início a uma fase de total insatisfação do jurisdicionado, que passou a reclamar por
uma prestação jurisdicional célere e eficaz.
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Percebeu-se que de nada adiantava massificar o acesso a uma justiça

despreparada, ineficiente e morosa, pois isso gerava mais insatisfação à sociedade que
benefícios com o serviço.
A discussão passou a ser pela procura de outros meios de acesso à justiça que
levassem em consideração o envolvimento das partes, não deixando mais essa
incumbência tão somente sobre os largos ombros do Judiciário, sendo preciso o
envolvimento de todas as instituições, mecanismos, pessoas e procedimentos para
processar e prevenir as disputas, conforme defendia o terceiro movimento pelo acesso à
justiça identificado por Cappelletti e Garth.
É quando se reconhece que, em muitos casos, a adjudicação judicial não é a forma
mais indicada de tratar de alguns vários tipos de conflitos, sendo, finalmente, introduzido,
no ordenamento jurídico brasileiro, os métodos adequados de solução de conflitos, como
a conciliação e a mediação.
Com isso, o Capítulo 1 tratou das transformações do Estado de Direito e seus
reflexos no Judiciário, focando a atenção, principalmente, no acesso à justiça, que chega,
em pleno século XXI, sob os auspícios constitucionais e em sintonia com as diretrizes do
Novo Código de Processo Civil, a ser encarado com um novo significado mais amplo,
eficaz e democrático.
Dando continuidade à pesquisa, passou-se a estudar, no Capítulo 2, as normas
fundamentais do processo civil brasileiro apresentadas logo no início do Novo Código de
Processo Civil, que, a seu turno, seguiram a tendência e adequaram-se ao movimento
neoconstitucional da moderna hermenêutica compreendida em um sistema aberto de
normas, ponderada em valores e interesses, tendo como eixo central a dignidade da pessoa
humana.
Era extremamente necessária essa adequação a uma ordem processual brasileira
constitucionalizada, conferindo uma alteração ideológica ao processo civil com efeito
pedagógico, ensinando como o processo deve funcionar, prevalecendo sempre o respeito
aos princípios constitucionais, ao diálogo, à cooperação, à isonomia não apenas entre as
partes, mas também entre elas e o magistrado.
O Capítulo 2 fez uma releitura neoconstitucional das normas fundamentais do
processo civil brasileiro, tratando da inafastabilidade da apreciação jurisdicional, da
razoável duração do processo, da cooperação, da igualdade material, da fundamentação
analítica, do contraditório participativo, da eficiência e do acesso racional ao Judiciário,
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todas coadunando com a ideia de um acesso à justiça repleto de muitas portas, cada uma
delas adequada para um tipo de conflito sempre em busca da pacificação social.
Os Capítulos 1 e 2 foram essenciais para a exposição de todo o ambiente que vivia
o processo civil brasileiro no momento oportuno de surgimento da Política Judiciária
Nacional de tratamento adequado de conflitos de interesses por meio da Resolução n.o
125/2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, sendo o primeiro regulamento a tratar
do instituto da mediação. Foi no Capítulo 2 também abordados os artigos do novo CPC.
Atualmente, se têm em vista três marcos regulatórios da mediação no Brasil,
sendo eles: essa Política Judiciária do CNJ, o Novo Código de Processo Civil e a Lei de
Mediação, todos responsáveis pela leitura do princípio constitucional de acesso à justiça
que incluiu as justiças arbitral e conciliativa no amplo quadro da política judiciária.
O Capítulo 3 estudou esses marcos regulatórios apresentando os motivos que
levaram à elaboração desses regulamentos, todos eles pautados no resgate de uma cultura
pela pacificação social, podendo ter como consequência da utilização dos meios
adequados de resolução de conflitos a redução do enorme número de processos judiciais
que trazem morosidade e ineficiência ao Judiciário brasileiro, diminuindo a confiança da
população no Poder Judiciário, conforme índice demonstrado pelo Relatório ICJBrasil
confeccionado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.
Uma das razões consideradas para a confecção desses regulamentos sobre a
utilização dos meios adequados de solução consensual de conflitos foi a busca por
equivalentes jurisdicionais capazes de absorver parte das demandas levadas ao Judiciário,
o qual passaria a resolver somente os casos que efetivamente tivessem que ser
solucionados por ele, funcionando assim uma espécie de "jurisdição mínima".
A Resolução n.o 125/2010 do CNJ foi analisada no que diz respeito às regras
atinentes à instituição e funcionamento dos Núcleos Permanentes de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos - NEPEMECs e dos Centros Judiciários de Solução
de Conflitos e Cidadania - CEJUSCs. Os institutos da conciliação e da mediação tanto
extrajudiciais como judiciais, e as regras de capacitação e inscrição dos conciliadores e
mediadores também foram abordados, assim como as Câmaras Privadas de Conciliação
e Mediação introduzidas no texto da Política Judiciária por meio da Emenda n.o 2 de 2016.
O Novo Código de Processo Civil, além de ter inovado com as normas
fundamentais do processo civil em sua Parte Geral, todas elas analisadas e estudadas no
Capítulo 2, ainda dispensou especial atenção à regulamentação da mediação judicial em
inúmeros dispositivos esparsos e em 11 (onze) artigos concentrados (art. 165 até art. 175),
%

%

209%

preocupando-se em promover os métodos autocompositivos, como a conciliação e a
mediação.
A mediação judicial, aquela realizada incidentalmente quando já existe um
processo judicial, que deve ser suspenso enquanto duram as sessões de mediações
realizadas por profissional capacitado e treinado como mediador, pode ocorrer nos
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSCs, nos próprios juízos,
varas ou juizados e - desde que realizadas por mediadores profissionais, nas Câmaras
Privadas de Conciliação e Mediação.
Ratificou-se na nova lei processual a possibilidade de se buscar o auxílio à
iniciativa privada, conforme estava preceituado pela política pública instituída pelo CNJ.
A institucionalização da mediação judicial foi ainda regulada pela Lei de
Mediação juntamente com a mediação extrajudicial e com a autocomposição de conflitos
envolvendo pessoa jurídica de direito público.
Ao se analisarem todos esses marcos regulatórios, conferiu-se especial atenção à
mediação judicial, que é o ponto central desta pesquisa, razão pela qual não se deteve em
comentar artigo por artigo.
Ante esses inúmeros dispositivos, acabou por se formar um "minissistema de
métodos consensuais de solução de conflitos", sendo fundamental para esse movimento
de transição da cultura litigiosa para a cultura pacificadora.
O arcabouço legal estava pronto; a questão é se suas diretrizes e regras
conseguiriam ser efetivadas pelo Poder Judiciário sem violar as características intrínsecas
de cada meio de solução consensual de conflitos.
Para ser feita essa análise, o último capítulo do trabalho tratou propriamente de
abordagens e críticas da mediação judicial promovida dentro dos órgãos judiciários,
trazendo considerações sobre o envolvimento dos operadores do direito. Nessa etapa da
investigação verifica-se que a sessão sendo realizada dentro do Judiciário acaba por
movimentar a máquina estatal já tão assoberbada de tarefas, ocupando ainda mais
servidores e magistrados que mal conseguem concluir as atividades atinentes ao processo
judicial tradicional, que dirá ainda ter que se debruçar sobre novos serviços.
Verificou-se, ainda, que muitas sessões de mediação não estão sendo realizadas
por ainda haver escassez de profissional habilitado para ser mediador, não havendo
também a possibilidade de encaminhar a causa para uma Câmara Privada porque esta
também não existe ou não está cadastrada junto ao tribunal.
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Em último caso, o que é mais temerário, o juiz acaba por realizar essa sessão de

mediação, muitas das vezes, sem qualquer conhecimento técnico sobre o assunto, fazendo
com que se repitam os atropelos realizados com o instituto da conciliação regulamentado
há mais tempo no direito brasileiro e implementado de qualquer forma, sem considerar
seus princípios e diretrizes.
A forma como está sendo tratada a mediação judicial em muitos tribunais do país
não contribui em nada para o seu desenvolvimento, estímulo e reconhecimento pela
sociedade, passando a ser vista por alguns, até mesmo, como uma justiça de segunda
classe.
Pelo contrário, um desempenho ruim em uma sessão de mediação judicial,
gerando a insatisfação das partes, pode levar a população a rejeitar o instituto, sendo
melhor deixar de fazê-la de qualquer jeito a ter que instaurá-la de qualquer modo e a todo
custo denegrindo sua imagem.
Outro ponto negativo em realizar a mediação judicial no ambiente dos órgãos
judiciários reside na experiência mal sucedida da utilização inadequada do instituto da
conciliação.
Há mais de 20 (vinte) anos, o assunto é regulamentado e o Judiciário não vem
tendo êxito em sua missão de efetivar a utilização da conciliação, conforme demonstrado
pelo baixo índice de conciliação no Poder Judiciário de apenas 13% (treze por cento), de
acordo com os dados retirados do Relatório "Justiça em Números 2016: ano-base 2015"
elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
Uma terceira crítica trazida no Capítulo 4 atenta à criação dos Centros Judiciários
de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSCs, determinada em 2010 pela Resolução
n.o 125.
Constatou-se, também com base nos números fornecidos pelo "Justiça em
Números 2016: ano-base 2015", que somente 6% (seis por cento) das unidades judiciárias
despertaram para o assunto, criando os CEJUSCs - um número muito baixo para quem
pretende implementar uma política pública que depende desses Centros para realizar as
conciliações e mediações.
O quarto e último registro feito contra a mediação judicial realizada dentro dos
órgãos judiciários está relacionado à possível "contaminação" da litigiosidade aos
mecanismos de solução consensual de conflitos, havendo o desvirtuamento das
características, princípios e diretrizes atinentes à matéria.
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A preocupação se prende justamente ao fato de a mediação ser um meio de

resolução de conflitos totalmente díspar do processo adversarial, sendo difícil pensar na
convivência de ambos em uma esfera totalmente movida à disputa e briga.
Ante todos os argumentos discutidos ao longo do Capítulo 4, percebendo-se que
se deixar tudo nas mãos do Judiciário dificilmente a política pública juntamente com
todos os dispositivos trazidos pelos marcos legais sairão do papel, é que se defende ser
mais salutar recorrer à iniciativa privada, levando a mediação judicial para as Câmaras
Privadas, passando-se a enfrentar outro dilema, que é o interesse da iniciativa privada em
instituir tais entidades, bem como o de vinculá-las solenemente ao Poder Judiciário, que
passaria a ter a incumbência de fiscalizá-la.
O primeiro ponto é conseguir atrair o particular a investir nessa área, mesmo
sabendo que não existe ainda qualquer tipo de remuneração fixada, nem mesmo uma
intensa procura pelo serviço, sendo consciente de que a demanda pela mediação judicial
não será suficiente, pelo menos por ora, para manter a Câmara.
O segundo ponto é garantir que essa Câmara está realizando um trabalho de
qualidade, de fato, implementando a Política Judiciária nos moldes e valores que foram
apregoados; também se inferiu que é preciso haver um vínculo formal e solene entre ela
e o Judiciário, atribuindo-lhe uma missão fiscalizadora.
A pesquisa central então, diante da preocupação de efetivar a Política Judiciária
Nacional de tratamento adequado de conflitos de interesses, especificamente atentandose à questão da realização da mediação judicial, culmina com a defesa de um argumento:
encontrar um meio que garanta que ela seja realizada fora dos órgãos judiciários por
entidades privadas interessadas, remuneradas e capacitadas, devidamente vinculadas e
fiscalizadas pelo Poder Judiciário.
O meio encontrado para solucionar o problema traz uma inovação jurídica ao
sugerir que seja firmada uma parceria público-privada com o Poder Judiciário para a
implantação de Núcleos de Mediação Judicial como meio de acesso à justiça.
A ideia parece coerente e promissora já que se estaria realizando uma mediação
judicial fora dos perigos do ambiente dos órgãos judiciários, por uma entidade contratada
pelo Poder Judiciário por um instrumento solene de concessão patrocinada, firmando uma
parceria público-privada em que o poder público pagaria um valor fixo para aquela
instituição privada como meio de estimulá-la a investir e capacitar-se na mediação
judicial, além de poder cobrar uma remuneração das partes envolvidas no conflito que
contratasse seus serviços.
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Essa remuneração fixa paga pelo poder público deve ser provisória, isto é,

perdurará por um certo período de tempo em que a utilização da mediação judicial passará
a ser contumaz na vida dos brasileiros, aumentando a demanda pelo serviço e gerando
uma receita capaz de manter os Núcleos de Mediação.
A partir desse momento, a remuneração deles será oriunda tão somente do
pagamento de uma espécie de "tarifa" a ser efetuado pelas partes que utilizarem o serviço,
conforme tabela instituída em conjunto ao Poder Judiciário, que continuará fiscalizando
as atividades e capacitações.
A tese proposta está quase pronta para ser executada, faltando apenas abordar
mais uma questão que diz respeito a uma decisão proferida pelo Conselho Nacional de
Justiça - CNJ, que se manifestou, em 2014, a uma consulta da Corregedoria-Geral do
Estado do Maranhão, sendo contrária à autorização do Poder Judiciário firmar parceria
público-privada para fins de realização de obra e para a aquisição de bens.
Os argumentos dessa decisão foram pautados em dois pontos fundamentais, a
saber: 1) A Lei n.o 11.079/2004 (Lei das PPPs) fala em "Administração Pública",
referindo-se apenas ao Poder Executivo; 2) Ocorreria a violação do princípio da separação
dos poderes em razão da Lei das PPPs prever que qualquer parceria público-privada seria
submetida ao Comitê Gestor de Parceria do Poder Executivo.
Ambos os fundamentos da decisão referida podem ser derrubados com o auxílio
da Lei Federal n.o 13.137/2015, responsável, dentre outras matérias, pela alteração da Lei
n.o 11.079/2004, instituindo autorização ao Poder Legislativo para celebrar parceria
público-privada, incluindo, até mesmo, um dispositivo que prevê a competência das
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para dispor sobre o órgão gestor
da PPP.
Da mesma forma legal que se autorizou o Poder Legislativo a firmar parceria
público-privada, pode-se autorizar o Poder Judiciário a fazer o mesmo, não havendo mais
obstáculo algum a essa concessão.
Assim, a condição necessária para ser feita uma parceria público-privada com o
Poder Judiciário para a implantação dos Núcleos de Mediação Judicial é a previsão
expressa, por meio de uma alteração legislativa na Lei n.o 11.079/2004, de o Poder
Judiciário ser autorizado a firmar parceria público-privada, sendo o responsável pela
fiscalização do contrato de concessão patrocinada o próprio Conselho Nacional de
Justiça.
Demonstrou-se com isso a total viabilidade da implementação da tese apresentada.
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ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto. Proceso, autocomposición y autodefensa:
contribución al estudio de los fines del proceso. 3. ed. México: UNAM, 1991.
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Horizonte: Del Rey, 2006.
SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em contratos administrativos. Rio de Janeiro:
Forense, 2012,
SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pósmodernidade. São Paulo: Cortez, 1996.
_____. A crítica da razão indolente. São Paulo: Cortez, 2000.
_____. Para uma revolução democrática da justiça. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução: Laura Teixeira Motta. São
Paulo: Companhia das Letras, 2000.

226

SERPA, Maria de Nazareth. Teoria e prática da mediação de conflitos. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 1999.
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 17. ed. São Paulo:
Malheiros, 2000.
SILVEIRA, João José Custódio. A mediação judicial. Vinculação ao Poder Judiciário? O
gerenciamento do processo e os Centros de Resolução de Disputas. A cultura de paz.
Política pública e a necessidade de mudança de mentalidade. Código de ética do
mediador. In: TOLEDO, Armando Sérgio Prado de; TOSTA, Jorge; ALVES, José Carlos
Ferreira (Coord.). Estudos avançados de mediação e arbitragem. 1. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2014.
SIVIERO, Karime Silva. Aspectos polêmicos da mediação judicial brasileira: uma
análise à luz do novo código de processo civil e da lei da mediação. Cadernos do
Programa de Pós-graduação, Porto Alegre, PPGDir/RFRGS, v. 10, n. 3, 2015. p. 19.
Disponível
em:
<http://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:K94OfFCEnskJ:seer.ufrgs.br/index.php/ppgdir/article/download/58385
/36263+&cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>.
SMITH, Adam. A riqueza das nações. São Paulo: Martins Fontes, 2003. v.1.
SOARES, Alice Boechat da Costa. Mediação paraprocessual no judiciário brasileiro: suas
técnicas, princípios, paradoxos e colisões como princípio do contraditório. In: PINHO,
Humberto Dalla Bernardina de; SANTANNA, Ana Carolina Squadri; SOBREIRA,
Eneisa Miranda Bittencourt; PAUMGARTTEN, Michele Pedrosa (Org.) Mediação
judicial e garantias constitucionais. 1. ed. Niteroi: PPGSD – Programa de Pós-graduação
em Sociologia e Direito, 2013.
SOUZA, Luciane Moessa. Meios consensuais de solução de conflitos envolvendo entes
públicos: negocição, mediação e conciliação na esfera administrativa e judicial. Belo
Horizonte: Fórum, 2012,
_____. Mediação de conflito e Administração Pública. In: PINHO, Humberto Dalla
Bernardina de; CABRAL, Tricia; HALE, Durval (Org.). O marco legal da mediação. São
Paulo: Atlas, 2015.
SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdiç ão à mediaç ão: por uma outra cultura no
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