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RESUMO 
 
 

Esse estudo, situado na linha de pesquisa Acesso à Justiça e efetividade do Processo, vinculado 
ao Doutorado em Direito Público da Universidade Estácio de Sá, se baseia no método 
hermenêutico, visando revolver o chão linguístico em que está assentado o conceito de Acesso à 
Justiça, propondo uma nova abordagem sobre como deve ser a sua compreensão hodierna, mais 
pautada na sua aplicação prática. Visando alcançar este propósito se buscarão fontes de natureza 
legal e doutrinária, brasileiras e estrangeiras, notadamente aquelas afeitas ao estudo do Acesso à 
Justiça, das ferramentas adequadas de soluções de controvérsias – especialmente a mediação – 
do Direito Processual e da Hermenêutica Jurídica, com especial atenção às abordagens 
comparativas entre a modernidade jurídica e a contemporaneidade. As questões centrais versam 
sobre os fundamentos principiologicos da lei de mediação, principalmente no tocante ao princípio 
da imparcialidade do mediador, que, segundo se sustenta ao longo do presente estudo, não é 
reconhecível como uma orientação juridicamente válida, estando presente na abordagem da lei 
13140/2015 (lei de mediação) como enxerto decorrente do código de processo civil, sem que se 
busque a finalidade prática da sua existência. Aponta-se, pois, que a presença de princípios que 
não encontram respaldo na sua aplicabilidade prática, não tem espaço no atual cenário 
principiologico do ordenamento jurídico brasileiro. Ao final do presente trabalho, apresentam-se 
determinadas conclusões e sugestões com o objetivo de fomentar A reflexão sobre aspectos da 
filosofia e do direito quanto a temática do acesso à justiça, especialmente na atividade de mediação, 
reconhecendo a necessidade pesquisa para escreverem na legislação formal, princípios que 
verdadeiramente contemplem os seus objetivos constitucionais de promoção de um acesso à 
justiça, não apenas do ponto de vista formal, mas sobretudo, do material. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Acesso à Justiça. Lei de Mediação. Princípios Norteadores. Novo Código de 
Processo Civil. Princípio da Eficiência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

This study, based on the research line Access to Justice and Process Effectiveness, linked to the 
Doctorate in Public Law at Estácio de Sá University, is based on the hermeneutic method, aiming 
to revolve the linguistic ground on which the concept of Access to Justice is based, proposing a new 
approach to what your understanding should be like today, more based on its practical application. 
In order to achieve this purpose, sources of legal and doctrinal nature will be sought, both Brazilian 
and foreign, notably those that are concerned with the study of Access to Justice, the appropriate 
tools for dispute settlement - especially mediation - of Procedural Law and Legal Hermeneutics, with 
special attention. Comparative approaches between legal modernity and contemporaneity. The 
central questions relate to the principled foundations of the law of mediation, especially with regard 
to the principle of impartiality of mediator, which, as argued throughout the present study, is not 
recognizable as a legally valid guideline, being present in the approach of law 13140. / 2015 
(mediation law) as a graft arising from the code of civil procedure, without seeking the practical 
purpose of its existence. It is pointed out, therefore, that the presence of principles that do not find 
support in their practical applicability, has no place in the current princiologic scenario of the Brazilian 
legal system. At the end of this paper, some conclusions and suggestions are presented with the 
objective of promoting reflection on aspects of philosophy and law regarding the theme of access to 
justice, especially in the mediation activity, recognizing the need for research to write in formal 
legislation. , principles that truly fulfill their constitutional objectives of promoting access to justice, 
not only from the formal point of view, but above all from the material. 
 
KEYWORDS: Access to Justice. Mediation Law. Guiding Principles. New Code of Civil Procedure. 
Efficiency Principle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMÉ 
 
 

Cette étude, basée sur la ligne de recherche Accès à la justice et efficacité des processus, liée au 
doctorat en droit public de l’Université Estácio de Sá, repose sur la méthode herméneutique, qui 
vise à faire évoluer le terrain linguistique sur lequel est basé le concept d’Accès à la justice. Une 
nouvelle approche de ce que devrait être votre compréhension aujourd'hui, davantage basée sur 
son application pratique. Afin d'atteindre cet objectif, des sources de nature juridique et doctrinale 
seront recherchées, brésiliennes et étrangères, notamment celles qui sont concernées par l'étude 
de l'accès à la justice, outils appropriés pour le règlement des litiges - notamment la médiation - du 
droit procédural et de l'herméneutique juridique, avec une attention particulière. Approches 
comparatives entre modernité juridique et contemporanéité. Les questions centrales portent sur les 
fondements de principe du droit de la médiation, en particulier en ce qui concerne le principe 
d'impartialité du médiateur, qui, comme nous le soutenons tout au long de la présente étude, n'est 
pas reconnaissable en tant que ligne directrice juridiquement valable, puisqu'il est présent à 
l'approche du droit 13140. / 2015 (loi sur la médiation) en tant que greffe découlant du code de 
procédure civile, sans rechercher le but pratique de son existence. Il est donc souligné que la 
présence de principes qui ne trouvent pas d’appui dans leur applicabilité pratique n’a pas sa place 
dans le scénario princiologique actuel du système juridique brésilien. À la fin de cet article, quelques 
conclusions et suggestions sont présentées dans le but de promouvoir la réflexion sur les aspects 
de la philosophie et du droit relatifs au thème de l'accès à la justice, en particulier dans l'activité de 
médiation, en reconnaissant la nécessité d'une recherche pour écrire dans la législation formelle. , 
principes qui remplissent réellement leurs objectifs constitutionnels de promotion de l’accès à la 
justice, non seulement du point de vue formel, mais surtout du point de vue matériel. 
 
MOTS-CLÉS: Accès à la justice. Loi de médiation. Principes directeurs. Nouveau code de 
procédure civile. Principe d'efficacité. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Ordenamento jurídico brasileiro, passa, há muito tempo, por uma crise 

quanto aos parâmetros de julgamento reconhecidos pelas instituições estatais, 

bem como pela maneira de identificar formas mais adequadas de solucionar os 

conflitos sociais, fim último do direito.  

  

Vê-se, atualmente, uma realidade fática cuja estrutura do judiciário passa 

a reconhecer formalmente – a partir da Lei de Mediação nº 13.140/2015 - a sua 

ineficácia em dar (ou viabilizar sejam dadas) com exclusividade respostas sociais 

quanto à pacificação das lides1.  

 

Não é novidade que, em praticamente todos os setores ligados à 

prestação de serviços públicos, há a participação compartilhada da iniciativa 

privada como meio de facilitar, otimizar ou melhorar a qualidade daquela 

atividade direcionada aos administrados. Raras são as exceções em que tais 

prestações são monopolizadas pelo Poder Público (hipóteses previstas em 

razão de expressa previsão constitucional)2, resumindo-se àquelas em que 

existe absoluta necessidade de controle estatal. 

 

Do rol de atividades de natureza iminentemente pública, cuja execução é 

compartilhada com a iniciativa privada, é possível citar as que garantem o 

Acesso à Justiça como das mais importantes. O Estado brasileiro reconhece, há 

décadas, a sua impossibilidade material em promover, sozinho, medidas 

 

1 Reconhece-se a importância da Lei de Arbitragem nº 9.307/96 como marco 
fundamental das ferramentas extrajudiciais de soluções de conflitos, mas com a Lei de 
Mediação nº 13.140/2015 foram expandidas as técnicas não adversariais para os 
processos judiciais e contemplando tanto a atividade privada quanto as demandas 
envolvendo a Administração Pública.  
 
2 A exemplo das atividades monopolizadas pela União, prescritas nos termos do art. 177 
da Carta Magna, tais quais:  exploração de  pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo 
e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; a refinação do petróleo nacional ou 
estrangeiro; a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes 
das atividades previstas nos incisos anteriores;  o transporte marítimo do petróleo bruto 
de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim 
o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de 
qualquer origem; a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a 
industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados. 
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suficientes a viabilizar a resolução de conflitos, na medida em que a atividade de 

prestação jurisdicional tradicional depende de um aparato técnico burocrático 

bastante limitado se comparado à amplitude das demandas neste sentido. 

 

No contexto brasileiro, esta busca pelo acesso à justiça ganhou contornos 

que acabaram por afastá-la dos seus objetivos primários, quais fossem, facilitar 

e generalizar a sua abrangência a todos os indivíduos. Este fato aconteceu por 

dois motivos. O primeiro deles foi a tradição burocrática portuguesa, amplamente 

enraizada na formação do ordenamento jurídico nacional, a vincular o Estado em 

todas as atividades de gerenciamento de conflitos entre os indivíduos. O 

segundo se verificou em razão da previsão constitucional de acesso à justiça 

atrelada aos primados da jurisdição formal do Estado que reconheciam o 

conceito de acesso à justiça pautado exclusivamente nas vias jurisdicionais 

formais.  

 

O fundamento Constitucional do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, portanto, se encontrava fulcrado na ideia de que aos cidadãos fosse 

garantido livre acesso aos tribunais, com todas as prerrogativas asseguradas 

pelo Estado, sendo este conjunto de imunidades ao arbítrio estatal o próprio 

elemento garantidor do Estado de Direito. 

  

Ocorre que - dos fatores apontados - se consolidou com o passar dos 

séculos a compreensão de que as vias judiciais seriam a única via de acesso à 

satisfação das demandas individuais atreladas a determinado litígio. Esta ideia 

acarretou -  como consequente efeito – um movimento de judicialização sem 

limites que se baseava em dois fatores, o primeiro de que o judiciário deveria 

ser utilizado sempre que o administrado buscasse satisfazer aos seus 

ideais de felicidade. Comum atualmente a incidência de demandas que se 

baseiam pela perseguição de interesses que não são necessariamente 

amparados pelo direito.  

 

Se verifica, hodiernamente, uma quantidade bastante significativa de 

administrados que batem às portas da jurisdição estatal, do ministério público e 

da defensoria pública buscando a consecução de interesses que não são 
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efetivamente amparados pelo Direito, posto em que se baseia em um ideal de 

felicidade que não justifica uma intervenção das entidades públicas para lhes 

assegurar a satisfação da sua vontade. É possível citar, por exemplo, pleitos 

apresentados junto ao ministério público buscando a não cobrança de 

estacionamento em shopping centers, sob a alegação de que tal cobrança seria 

ilegal e abusiva, quando, em verdade, não há princípio constitucional a amparar 

tal demanda. O que se reconhece, portanto, é a utilização dos poderes públicos 

em todos os níveis para dar materialidade aos interesses dos cidadãos.  

 

Tal fenômeno de busca desenfreada pelo poder judiciário para buscar a 

satisfação de todo e qualquer interesse, independente da sua natureza, da 

relevância social ou da viabilidade de resolução por meio de autocomposição 

implicam em um verdadeiro ciclo vicioso de retroalimentação do judiciário com 

questões que não lhe deveriam ser apresentados. Note-se que quanto mais se 

demanda em juízo, mas afogado se torna todo o sistema, mais complexas se 

apresentam as ferramentas para dar vazão aos processos, e consequentemente 

em maior medida são verificados os desrespeitos aos direitos.  

 

Neste sentido, dados referenciais do conselho nacional de justiça 

apontaram no ano de 2018 a tramitação de mais de 80 milhões de processos no 

Brasil3. Esta quantidade superlativa de ações torna impraticável a materialização 

de uma justiça efetiva, baseada em uma prestação adequada, rápida, e com 

potencial de promover a pacificação das relações conflituosas que lhes são 

apresentadas.  

 

Então, nota-se em caráter preliminar que um dos grandes desafios a 

serem enfrentados para se alcançar um poder judiciário de excelência, ou ao 

menos em níveis aceitáveis, baseia-se na implementação de um conjunto de 

procedimentos voltados para reduzir a quantidade de processos em tramitação. 

Quanto mais processos, maior é o tempo geral de tramitação e menos acuradas  

 

 

3 Registro de dados do CNJ referente a processos em tramitação no Brasil. Disponível 
em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2018-08/pesquisa-do-cnj-aponta-
80-milhoes-de-processos-em-tramitacao-no-pais> Acesso em Janeiro de 2020. 
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Esse somatório de fatores implica em um judiciário não apenas mais lento 

e burocrático, como afeta de maneira substancial na qualidade e no 

aprofundamento das análises de cada demanda individualmente apresentada, 

ou seja, uma análise mais profícua sobre questões específicas de cada pleito 

apresentado torna-se prejudicada em razão do volume de processos que 

precisam ser apreciados por servidores e magistrados em um lapso temporal 

que ao mesmo tempo garanta a celeridade do judiciário. Noutros termos, pela 

quantidade de processos é humanamente impossível garantir os direitos a uma 

prestação jurisdicional célere e criteriosa quanto à análise do que é apresentado. 

De tal modo, passa-se a reconhecer que um dos fatores que mais dificultam o 

acesso pleno a justiça decorre do volume de demandas que hoje ao judiciário 

são apresentadas. 

 

O segundo fator se pauta na ideia de que todas as demandas deveriam 

tramitar pela jurisdição estatal para encontrarem força normativa plena, de 

maneira que ao poder público restasse a legitimidade do monopólio do acesso à 

justiça.  

 

Esta compreensão – equivocada - fundamentada em parâmetros 

estritamente legalistas consolidou a ideia de que a simples menção 

constitucional de garantia do acesso à jurisdição do Estado já seria suficiente 

para cumprir o seu papel de elemento garantidor de direitos, sem que 

necessariamente se observasse a realidade fática imbricada na materialização 

de tais ferramentas  

 

Como situação reconhecível nas (muitas) promessas não cumpridas da 

modernidade4, garantia se um acesso justiça do ponto de vista estritamente 

formal, se existir uma preocupação efetiva em relação aos elementos materiais 

que permitiriam aos administrados baterem as portas do estado-juiz  

 

 

4 Vinculadas às ferramentas de emancipação atribuídas aos indivíduos, notadamente a 
igualdade social, o acesso amplo às prestações estatais e as garantias normativas dos 
estados de direito. 
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Ocorre que, neste contexto, acabaram sendo criados – nas palavras de 

Lenio -  cidadãos de “segunda classe”, divididos entre aqueles que - por conta 

de fatores econômicos e/ou sociais - tem acesso à jurisdição formal do Estado e 

do outro os que não contavam com tais características e por isso, não somariam 

condições práticas para se habilitar a demandar em sede processual.5 

 

Partindo desta base fundamental de se reconhecer a insuficiência estatal 

em administrar as demandas decorrentes de conflitos entre os indivíduos, passa-

se a identificar um movimento voltado pontualmente à promoção de soluções 

viáveis ao enfrentamento da dependência da jurisdição estatal.  

 

Se reconheceria, portanto, como fator imprescindível à atuação do Estado 

instrumentos de efetivação dos interesses sociais que substituiriam em 

determinadas situações a atividade judicante stricto sensu. Exsurgem, neste 

contexto os meios adequados de soluções de controvérsias que se propunham 

a dar suporte/complementação à atividade de acesso à justiça já desenvolvida 

pelo Estado, de acordo com Humberto Dalla6.  

 
  

Reconheceu-se como claro o fato de que o Estado não poderia sustentar 

a ideia de que somente a ele se direcionariam as resoluções dos conflitos 

sociais, restando a delegação como meio adequado de desafogar as prestações 

públicas na área do acesso à justiça, assim como para viabilizar uma otimização 

quanto à qualidade no tocante à efetivação dos direitos. 

 

 

5 A falta de acesso aos elementos preliminares ao acesso à justiça (a exemplo da saúde, 
moradia e educação) acarreta profunda dificuldade para que tal modalidade de 
prestação de serviço público seja alcançada.    
 
6 [...]os equivalentes jurisdicionais, sendo estes: meios mediante os quais se obtém a 
solução de conflitos com a participação direta dos litigantes ou por meio de um particular 
desprovido de poder jurisdicional.     
 
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito Processual Civil Contemporâneo: 
Teoria geral do Processo.8ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p.56. 
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Do ponto de vista material, este dito posicionamento do Estado em 

delegar (ou reconhecer) ações de natureza tipicamente jurisdicional aos 

particulares, ou em outra escala, dar preferência a meios não decisórios para a 

resolução da controvérsia, sempre existiu, mas nos Estados de direito hodiernos, 

havia a carência de adequada regulamentação normativa a conferir segurança 

jurídica.      

 

Tal fenômeno nos remete à prática processual convencional (sobretudo 

antes da implantação do novo Código de Processo Civil) de se promover a 

homologação em juízo de acordos celebrados extrajudicialmente, desde que 

preenchidos os seus requisitos formais. O fomento de atividades desta são de 

fundamental importância para uma saudável administração de conflitos sociais, 

considerando, inclusive, sua relevância para a formação acadêmica dos 

estudantes de direito que, em regra, têm neste contexto, a oportunidade de 

analisar e atuar em casos reais assistindo partes (hipossuficientes, em sua 

maioria) a realizarem composições extrajudiciais para posteriormente serem 

submetidas à homologação em sede jurisdicional7.  

 

Sob uma ótica mais restrita, vê-se na relação entre os assistidos e os 

estudantes uma composição de interesses convergentes. Ao passo que os 

primeiros asseguram ao seu pleito uma análise técnica gratuita, os segundos, 

como se pontuou, terão a possibilidade de conduzir (sob a supervisão de um 

advogado) situações reais pertinentes à sua prática profissional.   

  

Analisando de maneira mais abrangente, passa-se a fortalecer 

gradativamente uma prática cultural de migração das demandas à atividade 

decisória do Estado apenas nas hipóteses em que os meios alternativos (ou 

adequados, como se verá) de acesso à justiça se demonstrarem insuficientes 

aos objetivos que lhes são peculiares. 

 

 

7 A exemplo, se pode citar as atividades de Acesso à Justiça realizadas pelos núcleos 
de práticas jurídicas nos cursos de graduação em Direito que prestam serviços de 
orientação às comunidades carentes e fornecem aos bacharelandos a oportunidade de 
terem um contato mais efetivo com a prática da advocacia.  
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 Mais que isso, o deslocamento da atribuição de julgar as demandas 

permite que haja uma sensível otimização no gerenciamento daqueles conflitos 

que, em razão da sua natureza, devem ser efetivamente conduzidos pelas 

instâncias judiciais formais que contarão com sensível redução em suas 

atribuições. 

 

Arremata-se, neste aspecto, a ideia de que a jurisdição há que ser 

reconhecida pela sociedade como última ratio, devendo ser acionada apenas 

quando esgotadas as tentativas preliminares de resolução das suas 

controvérsias, optando-se quando possível pelos meios não adversariais, 

capazes de promover a solução adequada dos conflitos com parâmetros de 

celeridade, redução de custos e capacidade de pacificação social muito mais 

atrativos que aqueles observados nas vias ordinárias do judiciário.  

 

Os professores Fernanda Duarte e Gerson Lima de Almeida8 abordam 

esta situação de crise na sistemática da administração dos conflitos em sede dos 

tribunais reconhecendo o momento atual de transição paradigmática entre o 

modelo jurisdicional arcaico com foco nas atividades de enfrentamento puro e 

simples para uma sistemática em que a composição deverá ser o caminho 

adequado à efetividade do processo em seu sentido mais puro.  

 

Há, pois, uma lógica em voga nas academias jurídicas a defender a ideia 

de que a efetividade do acesso à justiça estaria ligada à existência de 

codificações (tanto de direito material, quanto processual) elaboradas com rigor 

 

8 [...] como o sistema judicial também não consegue dar conta satisfatoriamente da 
missão de pacificação do conflito, constata-se uma anunciada crise de legitimidade do 
Judiciário: que com ela arrasta seus atores, métodos e técnicas, suas práticas e seus 
discursos. Perante a opinião pública tudo acaba sendo questionado. Neste cenário, a 
mediação de conflitos é apresentada como uma inovação para o tratamento dos 
conflitos no Judiciário: ao invés de tratar da lide, de lidar com as partes, na mediação de 
se tratar do conflito como um todo, lidar com as pessoas. 
 
ALMEIDA, Gerson G. S. Lima de; DUARTE, Fernanda. PRÁTICAS JUDICIÁRIAS E 
MEDIAÇÃODE CONFLITOS: Uma experiência no Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro. pp. 5-6 Artigo Disponível em: 
<http://www.academia.edu/14662904/Práticas_Judiciais_e_Mediação_de_Conflitos_u
ma_experiência_no_Tribunal_de_Justiça_do_Rio_de_Janeiro>. Acesso em 
10/05/1018. 
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formal e municiadas de ferramentas a viabilizar uma prestação jurisdicional 

considerada como adequada. Em um plano ideal, os processos deveriam 

tramitar com maior celeridade, a custos mais módicos, sob a égide de 

procedimentos menos burocratizados e com a possibilidade de produzir uma 

pacificação efetiva nas relações entre os indivíduos. 

 

As dificuldades em se transcender esta lógica burocrática-formal de 

suficiência dos processos jurisdicionais são evidenciadas por Humberto Dalla9, 

ao reconhecer a necessidade contemporânea em se estabelecerem 

mecanismos que assegurem a efetividade dos processos judiciais para além do 

procedimentalismo dos textos positivados. 

 

Depreende-se, desta maneira, que as prescrições formais previstas na 

legislação processual (muito embora sejam importantes a garantir a segurança 

jurídica) não têm o condão de (sozinhas) oferecerem resultados significativos em 

relação à efetividade do processo. Cite-se, certamente o fator mais desafiador 

da nova legislação processual civil. 

 

Vê-se, de tal modo, a busca pela concretização deste ideário de uma 

ordem jurídica justa, como uma tarefa que implica em esforços direcionados em 

diversas frentes de combate, já que a previsão de acesso à justiça em sentido 

estritamente formal se apresenta como frágil diante das inúmeras variantes a 

inviabilizar a concretização de direitos, tais quais as barreiras econômicas e 

sociais.  

 

O que se percebe é que tradicionalmente se considerou que as 

prerrogativas constitucionais a garantir o acesso amplo à justiça – notadamente 

o princípio da inafastabilidade da jurisdição -  seriam suficientes para assegurar 

 
9Atualmente, no entanto, muito se discute acerca da crise vivenciada pelo Judiciário, da 
questão do acesso à Justiça e da falta de efetividade do processo como meio de 
proporcionar às partes exatamente aquilo a que fazem jus. 
Constata-se que, superada a fase do desenvolvimento científico do processo, pugna-se 
por sua efetividade como forma de viabilizar o acesso à ordem jurídica justa.  
 
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Op.Cit.p.55. 
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uma ordem jurídica saudável10, com amplitude na produção prática dos seus 

efeitos, sem que houvesse uma preocupação efetiva com os fatores concretos a 

permear a afetar a vida do indivíduo para além dos textos positivados. 

 

Neste aspecto, Marinoni11, ressalta a necessidade de o sistema jurídico 

apresentar efetividade e adequação à realidade social para que possa cumprir 

de forma adequada os seus objetivos, quais sejam os de viabilizar uma vida 

social mais harmônica, bem como promover a pacificação dos conflitos sociais.  

 

Marinoni ressalta, neste contexto, o caráter fundamental de o Estado 

assegurar ao Administrado os meios adequados para que o seu direito de acesso 

se aperfeiçoe para além das prescrições legais, refletindo-se em realidade fática. 

 

Para além das prescrições processuais se fez necessária a consideração 

de um conjunto de fatores orientados a assegurar a aplicabilidade de um eficaz 

processamento das demandas. A citada Lei de Mediação – com a sua 

correspondente proposta de inovação no gerenciamento dos conflitos - deve se 

sobrepor à ideia pura e simples de se subjugar os interesses da parte ex adversa.  

 

Deve-se, para tanto, promover a migração de uma formula ultrapassada 

de gerenciamento de conflitos voltada para o confrontamento de interesses 

tradicional das vias jurisdicionais tradicionais para uma proposta nova, mais 

adequada aos preceitos do ordenamento jurídico pátrio que ora se voltam à 

construção de um conjunto de práticas cujo foco é a solução dos conflitos para 

além das relações processuais.     

 
10 Considerando-se como tal aquela capaz de garantir em termos práticos um acesso à 
jurisdição célere, barata, socialmente satisfatória e posta ao alcance de todos os 
administrados, indistintamente, sobretudo aos hipossuficientes. 
 
11 [...] o direito de acesso à justiça, além de garantir o acesso ao Poder Judiciário a 
todos, independentemente de suas condições econômicas, igualmente garante a 
técnica processual idônea à tutela do direito material”. 
 
MARINONI, Luiz Guilherme. Da teoria da relação jurídica processual ao processo 
civil do Estado Constitucional, in:  
ttp://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Luiz%20G%20Marinoni%288%29%20-
%20formatado.pdf . Acesso em 19 de setembro de 2018. 
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Nesta linha, há que se identificar o Direito como elemento primário de 

pacificação social. De tal modo, deve guardar como primado a busca pela 

harmonização das relações entre os indivíduos, fomentando ações que 

permitam, em primeiro plano, a acomodação das controvérsias em seu 

nascedouro, antes sequer de serem judicializadas. Para além desta hipótese, 

caso o litígio judicial seja inevitável, as ferramentas adequadas de conflitos, 

baseadas em uma lógica de participação mútua dos litigantes no sentido de 

construírem ou auxiliarem para que se chegue a uma solução satisfatória a todas 

as partes da relação processual (os litigantes e o próprio Estado). 

 

Os desdobramentos de uma situação conflituosa resolvida por 

mecanismos não decisórios são, reconhecidamente, mais eficazes quanto à 

produção de efeitos duradouros e que promovam (ou sejam mais propícios) à 

manutenção das relações entre as partes outrora em conflito. Não por acaso, os 

movimentos em prol da mediação eclodem no país por meio de mutirões de 

mediação e conciliação, projetos de justiça itinerante e balcões de atendimento 

e apoio judiciário em comunidades carentes12. 

 

A criação da lei de Mediação – como se pontuou -  surge em contexto de 

crise na administração dos conflitos por parte do Estado, fomentada por 

elementos como: a burocracia exacerbada dos procedimentos jurisdicionais 

formais, a quantidade cada vez maior de demandas em tramitação, a quantidade 

insuficiente de servidores para dar vazão a tais processos e a busca pelo Poder 

Judiciário sob a crença de ser a única fonte de acesso à justiça a conferir 

segurança a quem bate às suas portas. 

 

Neste passo, se observou uma sensível reformulação no Código de 

Processo Civil, mais especificamente no tocante às questões proponentes de 

 

12 A exemplo, cite-se os “Balcões de Justiça e Cidadania”, criados pelo Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia e que se tornaram uma referência nacional – inclusive 
premiados pelo CNJ - em termos de atendimento e promoção de Acesso à Justiça. 
Nestes prestam-se atividades de mediação, conciliação e, sobretudo, de orientação aos 
hipossuficientes.  
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meios de resolução de conflitos alheios à atividade decisória dos magistrados, 

incluindo-se formalmente o instituto da mediação em expressa previsão 

normativa13 

 

Juntamente com a conciliação, instituto já conhecido no âmbito das 

atividades jurisdicionais, a mediação ganha preponderante posição na Lei 

Processual, sendo que ambas devem ser propostas pelo juízo singular como 

ferramentas preliminares à atividade de julgamento propriamente dita, 

oportunizando-se que às partes seja fomentada a construção de um acordo, com 

vistas a se pôr termo ao litígio sem a necessidade de apreciação de mérito e 

decorrente sentença decisória.  

 

Em caráter simétrico e considerando a relevância da atividade de 

mediação, se reconheceu a necessidade de uma regulamentação mais 

específica que se deu através da implementação da Lei 13.140/2015, ampliando 

o arcabouço de direitos vinculados ao instituto e delimitando o seu campo de 

abrangência.  

 

De tal modo, a legislação nova se propôs a apresentar ferramentas mais 

contundentes a tentar promover a formulação de acordos, a exemplo da previsão 

do art. 29 da Lei de Mediação que assegura às partes a isenção quanto ao 

pagamento de custas judiciais finais caso o conflito seja resolvido antes da 

citação do Réu14.  

 

 
13 Art. 334: Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 
improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de 
mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com 
pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 
 
BRASIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL nº 13.105/2015, Art. 334. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em 
agosto de/2018 
 
14 BRASIL. LEI DE MEDIAÇÃO Nº 13.140/2015. Art. 29. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13140.htm. Acesso 
em agosto de 2018 
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Em verdade, tanto o Novo Código de Processo Civil quanto a Lei de 

Mediação se apresentaram como normas paritariamente complementares em 

observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição que, sob 

uma análise preliminar determina a amplificação dos meios de Acesso à Justiça, 

necessários ao exercício pleno da cidadania, quando verificada ameaça ou lesão 

a direito.  

 

  As possibilidades de conceituação do Acesso à Justiça, podem (e devem) 

adotar formas diversas, sendo que os seus termos constitutivos se apresentam 

sob diferentes matizes. A pluralidade das hipóteses de reconhecimento do 

acesso à justiça se dá exatamente em razão de que este se justifica pela sua 

finalidade, seu objetivo a ser alcançado e não pelas ferramentas formais que lhe 

conferem existência. Noutros termos, há atualmente uma preocupação em 

converter a previsão normativa em resultados de cunho material. 

 

Como fatores norteadores da Lei de Mediação, identificam-se os princípios 

explícitos elencados nos termos do seu Art. 2º I-VIII. Estes indicariam, aos olhos 

do legislador, um caminho a ser trilhado na prática das atividades não 

adversariais de acesso à justiça, fundamentando-se na: imparcialidade do 

mediador; isonomia entre as partes; oralidade; informalidade; autonomia da 

vontade das partes; busca do consenso; confidencialidade e boa-fé.  

 

Há que se ressaltar que, a legislação em comento foi formulada em contexto 

histórico concomitante com o Novo Código de Processo Civil e, por conseguinte, 

se pautou em elementos normativos que se propuseram a ser simétricos. De tal 

modo, se construiu as bases principiologicas da mediação sob a égide de 

preceitos tipicamente adequados à administração jurisdicional dos conflitos, os 

quais entendo serem compatíveis na maioria das circunstâncias, mas não em 

todas elas. 

 

O legislador ao criar os dispositivos da norma, preocupou-se em preencher 

o tópico “princípios norteadores” com um rol prêt à porter extraído da legislação 
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processual15 sem observar a natureza peculiar da mediação (em quaisquer das 

suas manifestações) que não guarda, em sua essência, semelhança com as 

atividades decisórias promovidas pelo Estado. 

 

Noutros termos, o Legislador da norma fundamental da mediação brasileira, 

a Lei 13.140/2015 transplantou princípios tradicionalmente atrelados à atividade 

jurisdicional, previstos ordinariamente no Código de Processo Civil sem observar 

de forma específica as peculiaridades de cada campo de atividade voltada à 

promoção do acesso à justiça.  

 

Cito a título de exemplo a inserção do princípio da imparcialidade do 

mediador – a ser analisado mais especificamente em capítulo próprio – que 

propõe genericamente a limitação da possibilidade de se atuar como mediador 

quando existir alguma hipótese reconhecida como de impedimento e de 

suspeição, pressupondo que o mediador (nomeado pelas partes ou indicado 

pelo Estado) possa ser parcial na condução dos procedimentos por questões de 

parentesco, interesse afetivo ou material. 

 

Restam como principais fatores de discussão no presente trabalho, a 

manutenção ou não de princípios pouco adequados ao reconhecimento e 

aplicação prática do instituto da mediação, analisando se estes colaboram para 

a manutenção de uma lógica formalista burocrática (ao repetir vetores da 

jurisdição processual), ou se servem efetivamente a auxiliar na resolução das 

demandas contemporâneas fundamentadas na efetividade do processo como 

caminho adequado ao Acesso à Justiça, sobretudo em seu sentido mais amplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Transitando entre o NCPC e a Lei de Mediação. 
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CAPÍTULO I 

 
1 - OS DESAFIOS DO DIREITO CONTEMPORÂNEO EM CRIAR 
FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA A PACIFICAÇÃO DOS CONFLITOS 
SOCIAIS 

 

O Direito, como manifestação humana de natureza multifacetada, 

encontra na pluralidade das possibilidades conceituais uma das suas marcas 

mais evidentes. Contrariamente a outras ciências ou formas de conhecimento, 

os fundamentos da aplicabilidade do direito vão variar substancialmente quanto 

ao momento histórico em análise, bem como em relação à sociedade em que se 

aplica, inexistindo conceituação (ou compreensão) única quantos aos seus 

elementos formadores. 

 

A amplitude conceitual encontrada à análise da doutrina justifica-se. A 

relação íntima do direito com o próprio surgimento das sociedades impôs a este 

campo do conhecimento submeter-se à compreensão variável em decorrência 

do contexto social. Nas palavras de Hart16, há uma inafastável questão de 

multiplicidade de conceitos razoáveis de compreensão acerca do conceito de 

direito.  

 

Pode-se reconhecer amplas possibilidades de identificação de tal 

conceito, dependendo, para tal das compreensões políticas, filosóficas e sociais 

de cada doutrinador. Cite-se, a título de exemplo o conceito do Mestre Miguel 

Reale17, compreendendo o direito como elemento balizador das condutas 

sociais: 

 

 

16 [...] poucas questões respeitantes à sociedade humana têm sido postas com tanta 
persistência e têm obtido respostas, por parte de pensadores sérios, de formas tão 
numerosas, variadas, estranhas e até paradoxais como a questão O que é o direito?" 
 
HART, H. L. A. O conceito de direito. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p.5. 
 
17 "[...] aos olhos do homem comum o Direito é a lei e ordem, isto é, um conjunto de 
regras obrigatórias que garante a convivência social graças ao estabelecimento de 
limites à ação de cada um de seus membros". 
 
REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 22ª ed. São Paulo. Saraiva. 1995. 
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Em que pese a abrangência conceitual em razão das suas características, 

há alguns aspectos reconhecidamente inerentes ao direito, independentemente 

de quem o discuta no âmbito teórico, dentre eles, a sua existência em razão da 

viabilidade de manutenção da própria estrutura das relações em sociedade e a 

necessária utilização do Direito como meio de pacificação dos conflitos. 

 

 Esta dita promoção da paz através da oportunização de crescimento, tão 

necessária à manutenção das relações em sociedade, passa a ser o principal 

elemento justificador da atividade jurisdicional do Estado que passa a agregar a 

prerrogativa de gerenciar as lides dos seus administrados e, de tal modo, afastar 

a legitimidade de justiça “privada”18. 

 

 Reconhecendo os fundamentos justificadores da gênese da jurisdição, 

Humberto Dalla19, acompanhando as reflexões de Humberto Theodoro Jr. e 

Jaime Guasp pontua ter sido exatamente a postura dos indivíduos buscando a 

promoção de uma justiça pelos próprios meios a ferramenta que levou o Estado 

a aparelhar a máquina pública, notadamente quanto à avocação da prerrogativa 

de julgar. 

  

 O que se reconhece, portanto, é que a jurisdição do Estado se propõe não 

apenas a estabelecer-se como meio de controle social, evitando o caos das 

relações conflituosas sem uma gestão minimamente ordenada, mas, sobretudo, 

 

18 O termo aqui utilizado se refere à manifestação de justiça empregada pelos meios e 
razões do particular, sem qualquer participação ou tutela (ainda que normativa) por parte 
do Estado. De tal maneira, não se confunde com os mecanismos privados 
contemporâneos de Acesso à Justiça. Estes últimos, amparados pela norma, serão, 
inclucive, objeto de análise no presente trabalho. 
  
19[...] a insegurança gerada pela justiça privada desencadeou o fortalecimento do Poder 
Público e o aprimoramento da correta concepção de Estado de Direito, desenvolvendo 
maior apreciação pela Justiça Pública ou Justiça Oficial. Com isso, o ente central 
apropriou-se do encargo de definir, aplicar e executar o direito, quando injustamente 
resistido, de forma monopolista. [...]. Buscou-se, com isso, evitar o regime da justiça 
privada, que vigora nos agrupamentos despidos do que se convencionou chamar 
civilização. Diante da vedação, pelo Estado, à justiça privada, esse teve de atrair para 
si a função substitutiva, própria da jurisdição.  
 
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. op. cit. p. 151-152   
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viabilizar que este convívio entre os indivíduos ofereça um nível adequado de 

segurança jurídica, afastando a perpetuação das situações de litígio. 

 

 A substitutividade, reconhecida como primado da jurisdição, reflete o 

caráter inafastável do interesse público que deve pressupor uma abordagem 

imparcial por parte de quem decide lide posta à sua apreciação. Tal 

característica fica explicita nos conceitos de jurisdição apresentados por Fredie 

Didier Júnior20 e Daniel Amorim Assumpção Neves21: 

 

Esta busca pela pacificação de conflitos, é, pois, ponto convergente nas 

diversas teorias a tratar da temática da jurisdição, posto que nela repousam 

importantes fundamentos de viabilidade da própria formação do Estado. Dentre 

os fatores a orientar o interesse pela formação de um corpo coletivo dirigido por 

um poder superior, sem dúvidas, pode-se citar o aparelhamento das estruturas 

burocráticas do Estado, dada a necessidade de se atribuir a uma figura (ainda 

que simbólica) poderes para se manifestar em caráter finalístico (e legítimo)22 

acerca das controvérsias sociais. 

 

20 A jurisdição é a função atribuída a terceiro imparcial de realizar o Direito de modo 
imperativo e criativo (reconstrutivo), reconhecendo/efetivando/protegendo situações 
jurídicas concretamente deduzidas, em decisão insuscetível de controle externo e com 
aptidão para tornar-se indiscutível. 

 
DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao direito 
processual civil, parte geral e processo de conhecimento, Vol. I.  - 17ª Ed. -Salvador: 
Ed. Juspodivm. 2015, p. 153. 
 
21[…] a atuação estatal visando a aplicação do direito objetivo ao caso concreto, 
resolvendo-se com definitividade uma situação de crise jurídica e gerando com tal 
solução a pacificação social.   

  
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volúme 
único – 8ª Ed.  – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.01.  
 
22 Pode-se reconhecer neste aspecto a ideia de jurisdição estatal, atrelada às medidas 
adotadas Estado em avocar para si as prerrogativas de promover a condução e/o 
gerenciamento dos conflitos sociais, evitando desta maneira que os sujeitos viessem a 
realizar “justiça com as próprias mãos” ou praticar vinganças de caráter pessoal, 
quebrando a lógica da organização estatal e voltando, sem sombra de dúvidas, ao que 
os teóricos contratualistas - a exemplo de Thomas Hobbes - conceberam como sendo 
de estado de natureza 
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De tal modo, a delegação de atribuição para administrar situações 

litigiosas entre os cidadãos é fator preponderante a justificar a opção humana 

por viver em grupamentos sociais, cedendo parte da sua liberdade em troca da 

segurança. Estas necessidades de convivência e interação inerentes ao homem 

são bem refletidas pelo pensamento de Martins Fontes23 em sua obra Terras da 

Fantasia ao pontuar que “o homem... obedece ao espírito gregário, é um ser que 

vive em bandos como os pássaros”. 

 

O reconhecimento destas características, colhidas através de análise 

empírica por parte do Poeta confirmava os fundamentos teóricos das 

abordagens de muitos pensadores contratualistas. Exemplo referencial desta 

compreensão da natureza humana ao buscar sempre a agregação aos seus 

semelhantes está presente na obra “Do Contrato Social” de Rousseau24 quando 

este apresentou as características da vida em coletividade, citando, o caminho 

natural (e necessário) de se criar o Estado como fator representante do interesse 

coletivo, decorrente do somatório das vontades individuais canalizado ao 

objetivo comum da harmonização da convivência entre os indivíduos.   

  

Nessa linha observa-se que o surgimento da sociedade civil e da própria 

compreensão de direito corresponderam a um conjunto de eventos 

concomitantes e complementares. Os seres humanos começaram a viver em 

grupamento cada vez mais complexos, delegando a prerrogativa de condução 

das suas vidas sociais à figura do Estado e se utilizando do direito como 

instrumento de regulação dos seus comportamentos naquele corpo coletivo. 

 

23 FONTES, Martins. Terras da Fantasia. 1ªed. Santos, Instituto D. Escholástica Rosa, 
1933 p. 33. 
 
24A realização concreta do eu comum e da vontade geral implica necessariamente em 
um contrato social, ou seja, uma livre associação de seres humanos inteligentes, que 
deliberadamente resolvem formar um certo tipo de sociedade à qual passam a prestar 
obediência. [...] A submissão à vontade geral, possuidora de inflexibilidade que 
nenhuma força humana é capaz de superar, conduz a uma liberdade que resguarda o 
homem do vício e a uma moralidade que o eleva até a virtude. 
 
ROUSSEAU, Jean Jacques. Do Contrato Social. Martin Claret. São Paulo, 2002, pp. 
12-13. 
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Em que pese as vantagens de uma vida em coletividade onde, 

indiscutivelmente, se ganha em proteção, passa uma surgir diversas situações 

conflituosas de correntes do convívio e a figura do Estado se apresenta como 

fator de mediação de tais lides, faltando sim exatamente no primado da jurisdição 

como instrumento de controle de tais controvérsias 

 

Neste o sentido, Orlando de Almeida Secco25 é enfático em detalhar as 

dificuldades que exsurgiram com o advento das sociedades organizadas. A 

convivência cobrava o seu preço e as relações conflituosas eram um fator 

indissociável naquele contexto, cuja satisfação dos interesses pessoais muitas 

vezes eram incompatíveis entre os comuns, fato que reclamava uma intervenção 

de terceiro alheio e desinteressado (o Estado) para que as bases de organização 

e paz sociais fossem mantidas. 

 

O exercício do arbítrio por parte dos cidadãos não poderia ser mantido 

como meio de resolução de conflitos, haja vista a sua incompatibilidade com a 

lógica da ordem social então instituída, considerando que o surgimento da 

sociedade pressupõe, como se pontuou, correspondente surgimento de 

equivalente direito a regular as condutas dos indivíduos. Conforme já 

reconheceu acertadamente Ulpiano no Corpus Iuris Civilis Romano – “Ubi homo 

ibi societas; ubi societas, ibi ius26.  

 

Ora, como reconhecer a presença do direito como instrumento de 

regulação social, sobretudo no tocante à administração dos conflitos, sem a 

 

25A convivência social, única cabível de sobrevivência da espécie humana, consolidou-
se, aprimorou-se. Contudo, não tardaram a surgir os primeiros problemas resultantes 
da convergência de interesses de dois ou mais homens por um mesmo bem, por uma 
só coisa capaz de satisfazer a apenas a um deles. [...] Solucionava-se o conflito dessa 
forma rudimentar de concorrência humana, pela submissão dos mais fracos aos mais 
fortes. [...] A vida social, assim entendida como sendo os seres humanos dispostos em 
estado gregário, passou a exigir normas que fossem obedecidas por todos [...]. 
 
SECCO, Orlando de Almeida. Introdução ao Estudo do Direito. 11ª Ed. Lumen Juris. 
Rio de Janeiro, 2009, p.13. 
 
26 Do Latim: “Onde existe o homem, há sociedade; onde existe sociedade, há Direito” 
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presença do Estado como detentor legítimo da atribuição de conduzir este 

processo? De tal pressuposto, se fortalece a ideia de jurisdição como um 

caminho necessário à imputação estatal em servir de instrumento de pacificação 

social.  Se pode observar que esta opção humana por se reunir em grupos 

socialmente organizados pressupunha a presença do Estado deste fator alheio, 

afastado, que desvinculado das paixões pessoais, terminava por conceber a 

própria noção de interesse coletivo.  

 

Por meio desta atividade jurisdicional atribuída ao Estado se verifica, pois, 

a manifestação mais plena da possibilidade de sua intervenção na sociedade. 

Nenhuma outra medida afeta de forma tão contundente a autonomia do indivíduo 

ao ponto de deslegitimar o seu arbítrio pessoal na busca pela consecução dos 

seus interesses. Nesta linha, leciona Ada Pelegrini Grinover27 descrevendo 

aqueles aspectos imprescindíveis à compreensão da jurisdição. 

 

De tais pressupostos, pode-se reconhecer que a figura estatal, ao longo 

dos séculos desenvolveu através da sua atividade legiferante, normas 

regulamentares (de direito processual e material) hábeis a garantir a proteção 

(ao menos formal) aos direitos dos particulares. Pontue-se, neste sentido, que o 

ordenamento jurídico brasileiro conta com ampla legislação a reconhecer direitos 

e garantias aos administrados no sentido de que o gerenciamento dos seus 

conflitos venha a ser cuidado à luz do objetivo finalístico de pacificação plena 

das suas questões litigiosas, para além de uma resolução simplesmente 

reconhecida em juízo.  

 

Considerando os vários campos de abordagem do direito, não se pode 

alegar a falta de conteúdo normativo como fator dificultador ao citado acesso ou 

 

27 "Exercendo a jurisdição, o Estado substitui, com uma atividade sua, as atividades 
daqueles que estão envolvidos no conflito trazido à apreciação. Não cumpre a nenhuma 
das partes interessadas dizer definitivamente se a razão está com ela própria ou com a 
outra; nem pode, senão excepcionalmente, quem tem uma pretensão invadir a esfera 
jurídica alheia para satisfazer-se” 
 
GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, Cândido e CINTRA, Antônio Carlos Araújo 
Cintra. Teoria Geral do Processo. 30ª Ed. - São Paulo: Malheiros, 2014, p. 1 32. 
 



32 

 

como justificativa à eventual ineficácia do direito. Nesta linha, se pode afirmar 

que normas há em abundância, mas que a falta de eficácia social28 destas 

acarreta uma série de dissonâncias entre o que se pretendeu com a criação da 

norma e os efeitos a ela reconhecidos na realidade fática. 

 

Dá-se tamanha importância à produção de efeitos concretos de 

determinadas normas que a Carta Magna29 brasileira reconhece nos termos do 

seu artigo 5º § primeiro que "as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata". Nesse sentido a eficácia plena e 

aplicabilidade imediata daquelas normas que versam sobre direitos 

fundamentais ganham previsão expressa no texto constitucional, haja vista a 

preocupação de que dispositivos normativos de tamanha relevância não 

constem apenas e tão somente nas páginas da constituição, sem reverberarem 

socialmente e vincularem todas as manifestações decorrentes do Estado.  

 

A ideia de que a previsão normativa de direitos é suficiente para garantir 

a manifestação dos seus efeitos concretos é sistematicamente equivocada. Ao 

se contentar com esta hipótese, esquece-se que a efetivação do direito como 

meio de viabilizar esta vida em coletividade se reconhece através de uma relação 

entre a previsão normativa a promover a segurança jurídica e o mundo prático. 

  

Se a finalidade da norma é garantir a regulação de condutas concretas 

reconhecíveis no plano das relações humanas, imprescindível se observar se há 

coerência plena entre a previsão normativa e os efeitos que dela se esperam.  

 

Noutros termos, de que adianta a criação de normas vanguardistas, com 

princípios adequadamente incorporados em seus textos, permeadas de 

 

28 Como elemento constitutivo das normas jurídicas, a eficácia social está intimamente 
ligada à produção de efeitos concretos de determinada Norma que já é válida e vigente 
em determinado ordenamento jurídico. Noutros termos, a ideia de eficácia social indica 
o nível de reconhecimento e observância atribuída a determinada Norma por parte da 
sociedade a qual ela se aplica. 
 
29 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil: Promulgada em 05 de 
outubro de 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm, acesso em 
Janeiro de 2020. 



33 

 

instrumentos que “garantem” celeridade, simetria, inclusão... mas que quedam 

sem produção de efeitos concretos? Não se pode olvidar que o administrado, 

destinatário último daquelas normas, muitas vezes vai a uma audiência em jejum 

por ter gasto o dinheiro da comida para pegar um transporte público que lhe 

conduziu ao tribunal.  

 

Não é possível se discutir a temática do acesso à justiça sem observar o 

conteúdo multifatorial que impacta de forma decisiva na efetivação da prestação 

jurisdicional, principalmente em um estado cuja construção do direito foi 

historicamente direcionada a garantir prerrogativas às classes dominantes. Esta 

percepção é reconhecida por Max Weber30 em seu Direito e Politica: duas 

vocações. 

 

De tal modo é possível reconhecer que aquelas pessoas detentoras de 

maior capacidade econômica e consequentemente de influência política, 

historicamente tem-se utilizado do direito para garantir essa relação de 

submissão em relação aos hipossuficientes, reconhecendo a ideia de que a 

única garantia normativa de determinada prerrogativa ou de um benefício 

concreto seriam fatores suficientes para manter o status quo de dominação. 

 

Nas palavras de José Renato Nalini31, pode-se reconhecer a falácia que 

é associar a quantidade de previsões normativas à possibilidade real destas 

produzirem justiça ou a um Estado de bem-estar-social.     

 

30“Tal como todos os agrupamentos políticos que historicamente o procederam, o 
Estado consiste em uma relação de dominação do homem sobre o homem, fundada no 
instrumento da violência legítima (isto é, da violência considerada como legítima). O 
Estado só pode existir, portanto, sob condição de que os homens dominados se 
submetam à autoridade continuamente reivindicada pelos dominadores” 
 
WEBER, Max. Ciência e política : duas vocações. Tradução de Leonidas Hegemberg 
e Octany Silveira Mota. São Paulo : Cultrix, 1993. p. 57. 
 
31 O excesso de normas não faz do nosso país o mais justo de todo o planeta. Ao 
contrário, o cipoal normativo e a fluidez dos textos legais comprometem a funcionalidade 
do equipamento estatal encarregado de solucionar as controvérsias. Não se conseguiu, 
até o momento, consolidar todas as leis vigentes no Brasil. 
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 Não é de se estranhar a existência de profundas distorções entre a 

quantidade de normas a guarnecer (?) o ordenamento jurídico pátrio e a falta de 

efetividade destas em promover resultados efetivos aos objetivos gerais para os 

quais a previsão legal se destinou. Fosse o Brasil um Estado fictício, sendo 

analisado por estudantes de direito como um caso concreto – tomando-se como 

base apenas as previsões normativas formais - se poderia confundi-lo com o 

paraíso oculto de Shangri-lah de James Hilton32.  

 

 As normas programáticas constitucionais previstas no ordenamento 

jurídico brasileiro representam de forma adequada esta lógica de prescrições 

normativas que indicam objetivos sociais a serem alcançados, sempre buscando 

metas que promovam otimização das relações sociais, sobretudo aquelas 

reguladas pelo direito.  

 

Tais regramentos previstos na Constituição se apresentam com 

importância ímpar no âmbito dos dispositivos do ordenamento pátrio, porquanto 

demonstram como as próprias políticas de Estado devem ser direcionadas, 

conforme se reconhece na doutrina de Paulo Roberto Lyrio Pimenta33.   

 

Reconheça-se que tais normas têm como pauta indicar um dever-ser34, 

um modelo ideal a ser perseguido, sendo não somente instrumento de 

 

 NALINI, José Renato. Excesso de normas não faz do nosso país o mais justo do 
planeta, Disponível em < https://www.conjur.com.br/2014-set-03/renato-nalini-
excesso-normas-nao-faz-brasil-pais-justo#author. > Acesso em agosto de 2018. 

 
32 HILTON, James. Lost Horizon. Harper Perennial; Edição: Reissue. 2012 
 
33 As normas constitucionais programáticas podem ser definidas, de maneira sintética, 
como regras constitucionais que buscam conciliar interesses de grupos políticos e 
sociais antagônicos, apresentando conteúdo econômico-social e função eficacial de 
programa, obrigando os órgãos públicos, mediante a determinação das diretrizes que 
estes devem cumprir. 
 
PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Eficácia e aplicabilidade das Normas 
Constitucionais Programáticas. São Paulo: Max Limonad, 1999. 
 
34 A ideia de dever-ser é reconhecida nas abordagens teóricas kelsenianas em razão do 
fundamento de que toda a construção normativa se pauta em uma circunstância ideal 
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orientação às condutas dos administrados, como também como baliza para a 

atuação do próprio poder público. Estas citadas normas programáticas, com 

relevante viés principiologico indicam de forma objetiva a importância das 

garantias fundamentais no âmbito do ordenamento jurídico.  

 

Nessa linha pode-se reconhecer a relevância dos princípios que 

fundamentam as garantias constitucionais como verdadeiro referencial para as 

normas infraconstitucionais. Os princípios constitucionais, portanto, serve de 

fundamento para normas principiológicas de ordem infraconstitucional que tem 

por finalidade condicionar condutas em Campos mais específicos de abordagens 

de determinada temática jurídica. 

 

Sob o enfoque ora apresentado, podemos traçar um quadro comparativo 

entre os princípios processuais insculpidos no novo código de processo civil e a 

sua consequente inserção no rol principiologico da lei de mediação. Em que pese 

serem institutos que guardam suas particularidades, a condução dos conflitos na 

Seara processual indiscutivelmente se baseia na principiologia constitucional. 

Mas circula por sua vez, serve como elemento balizador dos princípios da 

mediação. 

 

A importância da construção de um caminho de consequente relação 

entre o direito processual ordinário e a atividade da mediação se baseia 

exatamente na ideia de que a atividade de mediação ganha relevância com 

previsão legal no ordenamento brasileiro com a finalidade de exatamente auxiliar 

na promoção do acesso à justiça, a despeito das dificuldades de a própria 

jurisdição formal do Estado alcançar – sozinha - tal objetivo. 

 

Para além dos princípios processuais tradicionais reconhecidos ainda na 

vigência do CPC anterior, Lei nº 5869/7335, podem ser identificados novos 

 

reguladora das condutas humanas em sociedade. De tal modo o pensamento positivista 
reconhecia a produção de normas de ponto de vista material como sendo a 
materialização de prescrições de condutas ideais. 
 
35 Citem-se, a exemplo, os princípios do Devido Processo Legal; Isonomia; 
Contraditório; Ampla Defesa; Juiz Natural; Inafastabilidade da Jurisdição; Publicidade 
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fundamentos principiologicos imprescindíveis aos atuais paradigmas do 

ordenamento processual inaugurado pelo NCPC, tais quais os da Cooperação 

e da Conciliação. 

 

A inserção destes princípios à nova legislação processual é apresentado 

por Humberto Dalla36 como de fundamental importância, no sentido de se dar 

preponderância ao resultado prático da prestação jurisdicional, reconhecendo as 

atividades de ordem colaborativa (envolvendo partes e magistrado) 

determinantes para o sucesso do processo: 

 
Note-se que o objetivo preponderante do procedimento é que se amplie 

significativamente o acesso à justiça, considerando a facilidade das partes em 

contar com auxílio para resolver as suas demandas, a celeridade no 

procedimento e o nível de satisfação das partes que se utilizam da mediação.  

O princípio da cooperação se encontra previsto no artigo 6º do Novo 

Código de Processo Civil37, estabelecendo em sua redação que: todos os 

sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo 

razoável decisão de mérito justa e efetiva.  

 

 

dos Atos Processuais; Motivação das Decisões; Duplo Grau de Jurisdição; Proibição da 
Prova Ilícita; Imparcialidade do Juiz; Estado de Inocência; Assistência Judiciária 
Gratuita; Obrigatoriedade e Oficialidade  
 
36 [...] vem se falando em um terceiro modelo de processo civil, que se almeja alcançar: 
o processo cooperativo, no qual as partes são chamadas a atuar em colaboração junto 
com o juiz, ajudando, a ele e a si próprias, a alcançar um resultado final que seja justo, 
tempestivo e o mais satisfatório possível para todos. 
 
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. ALVES, Tatiana Machado. Novos desafios da 
mediação judicial no brasil: a preservação das garantias constitucionais e a 
implementação da advocacia colaborativa. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/16597269/NOVOS_DESAFIOS_DA_MEDIA%C3%87%C3
%83O_JUDICIAL_NO_BRASIL_A_PRESERVA%C3%87%C3%83O_DAS_GARANTIA
S_CONSTITUCIONAIS_E_A_IMPLEMENTA%C3%87%C3%83O_DA_ADVOCACIA_
COLABORATIVA>. Acesso em setembro de 2018. 
 
37 BRASIL, LEI Nº 13.256/2016 Código de Processo Civil. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm  acesso em 
janeiro de 2020. 
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Percebe-se que nesta nova dinâmica de princípios processuais 

(fundamentais a instituição dos princípios de mediação) há uma preocupação 

não apenas com aspectos técnicos, mas sobretudo no tocante a justiça e à 

efetividade como fatores determinantes para que se alcance de forma plena os 

objetivos do Direito.  

 

Nas palavras do processualista italiano Luigi Paolo Comoglio38, citado por 

Humberto Dalla em sua obra de Direito processual civil contemporâneo, somente 

num ambiente protegido pelas garantias constitucionais, e havendo um 

permanente monitoramento da incidência dessas garantias, é que poderá ter o 

chamado processo justo. Eis um dos pontos onde há nítida relação entre as 

garantias constitucionais e a produção prática de efeitos das decisões em âmbito 

processual. 

 

No tocante ao princípio da conciliação, reconhece-se uma mudança de 

paradigma nas relações envolvendo a condução dos litígios por parte do Estado, 

que a partir de então se direciona a preponderantemente a promover/incentivar, 

na medida das possibilidades materiais e levando em consideração a vontade 

das partes, a formulação de acordos em sede pré-processual. O que se objetiva, 

neste sentido é buscar uma composição que venha a satisfazer o interesse das 

partes e ao mesmo tempo otimizar o acesso à justiça quando este não depender 

necessariamente do poder judiciário para ser concretizado 

  

Inegável é a sensibilidade do legislador em inserir tais novos princípios 

buscando tornar a efetividade do processo palpável materialmente, não se 

atrelando apenas a um sistema coerente do ponto de vista procedimental, mas 

sobretudo, a um meio hábil de se promover em última análise, a pacificação dos 

conflitos sociais.   

 

 

38 COMOGLIO, Luigi Paolo. Garanzie costituzionali e “giusto processo” (modelli a 
confront). Revista de Processo, São Paulo, v 90, p. 95-148, 1998. In: PINHO, Humberto 
Dalla Bernardina de. Direito Processual Civil Contemporâneo: Teoria geral do 
Processo.8ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p.117. 
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A ausência, pois de uma preocupação mais contundente em relação ao 

resultado prático dos mecanismos estatais de Acesso à Justiça – à luz da 

amplitude que a Constituição lhes atribui - termina por perpetuar uma dinâmica 

de reconhecimento do formalismo procedimental como suficiente para se 

garantir uma adequada prestação jurisdicional. O que é, de todo modo, um 

equívoco insuperável.  

 

1.1 - AS PROMESSAS NÃO CUMPRIDAS DA MODERNIDADE NO ASPECTO 

DO ACESSO À JUSTIÇA E OS SEUS DESDOBRAMENTOS NO CAMPO DO 

DIREITO E DA FILOSOFIA. 

 

Os reflexos do direito na sociedade, como se pontuou, dependem 

diretamente dos fatores históricos que orientam os seus rumos. As épocas 

sociológicas com as suas características e peculiaridades refletem a maneira 

como os indivíduos veem o mundo que os cerca, projetam seus objetivos e 

estabelecem suas relações sociais nos mais diversos níveis. 

 

Neste esteio, é possível reconhecer que o Direito - enquanto manifestação 

de cunho iminentemente social - tende a seguir os caminhos orientados pelo 

momento histórico/sociológico vigente, refletindo seus aspectos característicos 

no momento de promover a interpretação e aplicação das normas.  

   

De tais premissas podemos citar de forma objetiva, para os fins do 

presente estudo, que o processo de transição a que a humanidade se submeteu 

em face da Modernidade acarretou o surgimento de novas promessas e 

perspectivas voltadas a transmitir aos cidadãos a ideia de emancipação plena.  

 

As concepções de individualismo e de arbítrio do ser-humano foram 

certamente as marcas mais nítidas da modernidade como fase sociológica, 

apontando o fundamento emancipatório como sendo seu principal elemento 

orientador. Noutras palavras, passava-se a afastar a intervenção estatal em sua 

atividade regulatória, e consequentemente conferir aos cidadãos prerrogativas 

de se manifestarem de forma muito mais livre. 
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O ideário liberal característico da modernidade se configurou como 

fundamental instrumento de legitimação da nova ordem vigente, fundamentando 

a ideia de um Estado garantidor da autonomia do indivíduo por exatamente não 

se imiscuir na vida social, assegurando o acesso à propriedade privada, 

viabilizando o empreendedorismo e a livre iniciativa.  

 

Luís Roberto Barroso39, ao traçar um perfil do cenário sociológico do 

ordenamento jurídico nacional, reconhece a situação híbrida do estado brasileiro 

tentando encontrar um ponto de equilíbrio entre a segurança jurídica das 

codificações e a necessidade de buscar a sua implementação prática através de 

uma análise da realidade social 

 

Seguindo, observa-se que o primado da modernidade se fundamentou, 

como se citou, em uma série de promessas alinhadas à emancipação do 

indivíduo em face a um Estado interventor.  

 

Se verificou, entretanto, uma série de efeitos decorrentes desta falta de 

regulação, a exemplo de uma condução das relações sociais voltadas ao 

individualismo, sobretudo à ideia de que o desenvolvimento econômico não 

estaria atrelado ao nível de riqueza do Estado, ou seus representantes, mas do 

seu povo. Cite-se o pensamento de Adam Smith ao pontuar que A riqueza de 

uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. 

 

O modelo liberal encontra terreno fértil para despontar e se desenvolver 

no período pós Idade Média40, exatamente em um contexto em que os 

 

39 “[...] somos um país de democracia tardia. A nova constituição, e, sobretudo, a defesa 
intransigente das liberdades públicas (direitos de primeira dimensão), bem como a 
implementação dos direitos sociais (segunda dimensão) fizeram com que nos 
encontrássemos na desagradável situação de ter um pé na modernidade e outro na pós-
modernidade”. 
 
BARROSO, Luiz Roberto. O começo da história: A nova interpretação 
constitucional e o papel dos princípios no Direito Brasileiro. Temas de Direito 
constitucional. Rio de Janeiro: renovar, 2005, T III. 
 
40 Pontua-se a tomada de Constantinopla pelos Turcos-Otomanos como marco histórico 
a pontuar o início da Idade Moderna, se entendendo até a revolução francesa em 1789. 
Muito embora se evidencie a mudança histórico/sociológica para a Idade 



40 

 

instrumentos de poder vinculados às monarquias absolutistas entram em 

colapso e as citadas promessas da modernidade se mostram impossíveis de 

serem cumpridas de maneira plena, tendo em conta que estas se propunham a 

atribuir uma igualdade meramente formal, sem debruçar-se sobre as questões 

sociais que demarcam as diferenças entre pobres e ricos. 

 

    Note-se que as preocupações mais nítidas propostas pelo sistema 

liberal seriam a de assegurar que se viabilize a ascensão (primordialmente a 

econômica) do indivíduo particularmente considerado em razão do seu esforço 

pessoal. Desconsidera-se, de tal modo, as condições sociais que tornam este 

primado restrito àqueles que de fato fazem parte de uma elite social, conforme 

preceitua Norberto Bobbio41.  

 

Nesta mesma linha, o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos42 

leciona - ao tratar sobre a relação entre a o sistema liberal e a crise da 

modernidade - sobre os descompassos conceituais acerca dos conceitos da 

regulação e da emancipação, apontando-os como faces dissonantes da relação 

entre os cidadãos e o Estado. 

 
Esta análise crítica - quanto a uma modernidade sob forte influência do 

liberalismo - promovida por Boaventura indica que estes dois paradigmas 

(regulação e emancipação) se firmaram como principais alicerces do sistema. O 

 

Contemporânea, as compreensões de racionalismo e cientificidade difundidas 
inicialmente àquela época se manifestam até os dias atuais. 
 
41 “Para o liberal, o fim principal é a expansão da personalidade individual, mesmo se o 
desenvolvimento da personalidade mais rica e dotada puder se firmar em detrimento do 
desenvolvimento da menos dotada; para o igualitário, o fim principal e o 
desenvolvimento da comunidade em seu conjunto, mesmo que ao custo de diminuir a 
esfera de liberdade dos singulares”. 
  

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p.39.  
 
42 “A partir de meados do século XIX, com a consolidação da convergência entre o 
paradigma da modernidade e o capitalismo, a tensão entre regulação e emancipação 
entrou num longo processo histórico de degradação, caracterizado pela gradual e 
crescente transformação das energias emancipatórias em energias regulatórias”. 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa, A Crítica da Razão Indolente: Contra o desperdício 
da experiência. São Paulo: Cortez, 2002, p. 15. 
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primeiro, o da regulação, se manifesta nas pretensões em se conferir ao cidadão 

a segurança atribuída por um estado interventor, cujas relações humanas se 

encontram reguladas em um processo de cientificação positivista das formas de 

construção do conhecimento.  

 

Por sua vez, o paradigma da emancipação se caracteriza pela promessa 

de que, em contraposição aos mecanismos de regulação, a construção do 

conhecimento se dê sob a observância dos fatores sociais existentes nos 

grupamentos humanos, sem que haja por parte do Estado uma intervenção 

efetiva.    

  

A emancipação, neste esteio, colocada como meio de assegurar a 

liberdade de iniciativas, claramente beneficiava àqueles que já possuíam 

particularmente facilidades ou vantagens de ordem social e/ou econômica e por 

consequência, mecanismos para manter-se no controle do poder político.  

 

A crise da Modernidade se efetiva em relevante medida exatamente ao 

ponto em que se percebeu que os anseios coletivos de acesso (em todos os 

níveis) passaram a não serem concretizados. As dissonâncias entre os 

pressupostos de uma vida mais plena com possibilidades reais de melhoria, e 

como a realidade fática se apresentava à maioria dos cidadãos foi, 

indubitavelmente o primordial elemento a tornar este tal modelo ultrapassado.   

 

A caracterização da crise na modernidade é denunciada por Boaventura 

de Sousa Santos43 quando apresenta concretamente dados que ratificam esta 

 

43“Não parecem que faltam no mundo de hoje situações ou condições que nos suscitem 
desconforto ou indignação e nos produzam inconformismo. Basta rever até que pontos 
as grandes promessas da modernidade permanecem incumpridas ou o seu 
cumprimento redundou em efeitos perversos. No que respeita a promessa da igualdade, 
os países capitalistas avançados, com 21% da população mundial controlam 78% da 
produção mundial de bens e serviços e consomem 75% de toda a energia produzida. 
[...] Mais pessoas morreram de fome no nosso século do que em qualquer dos séculos 
precedentes. A distância entre países ricos e países pobres e entre ricos e pobres no 
mesmo país não tem cessado de aumentar”. 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa, op. cit.  p. 23:24. 
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incapacidade da atual sistemática em assegurar a concretização da utopia de 

igualdade em seu sentido amplo: 

 

O que se pode reconhecer é que à época em que se necessitou de uma 

ruptura dos paradigmas atrelados a um sistema de poder centralizador e 

autoritário estatal, o modelo liberal atrelado à modernidade foi absolutamente 

conveniente e os seus postulados vistos com excelentes olhos. A dinâmica social 

nos mostrou, pois, que liberdade e formalismo cego não atendem às 

complexidades sociais. 

 

Há, pois, no contexto hodierno, uma busca importante quanto a 

implantação de uma dinâmica social (e jurídica) em que se dê preponderância 

aos resultados práticos das intervenções do Estado (neste caso incluindo a boa 

prestação jurisdicional). Não se esquecendo, de modo algum do formalismo a 

conferir segurança jurídica, mas atentando-se sobretudo aos meios de 

efetivação do acesso amplo às prestações estatais.   

 

Vê-se que em uma análise de contraposição entre a realidade fática e o 

que se preceitua nos ordenamentos jurídicos diversos, a tratar sobre a igualdade, 

demonstra a necessidade de se perseguir a materialização destes ideais 

abordando não somente o texto positivado, mas sobretudo, as questões sociais 

que se evidenciam como determinantes para esta não concretização.   

 

Como se tratou anteriormente, há um momento de nítida transição entre 

momentos históricos ao ponto em que a lógica formalista de natureza reducional 

começa a dar espaço a uma tendência de análise e aplicação do direito calcada, 

sobretudo, na produção de efeitos práticos.  

 

Há que se notar, neste sentido, importantes esforços na reestruturação do 

ordenamento processual fundamentado na lógica dos meios não adversariais de 

Acesso à Justiça, cuja resolução dos conflitos se pauta na objetividade dos 

resultados, para além dos procedimentalismos. 

 



43 

 

Não se pode, entretanto, olvidar que o sucesso deste projeto de mudança 

não pode ser verificado a curto prazo. Os aspectos normativos já restam 

modificados/ajustados a esta nova dinâmica de administração das demandas 

litigiosas, entretanto, em grande medida se está vinculado à formação de uma 

cultura (englobando as partes, seus advogados, servidores públicos e 

magistrados) voltada à composição que requer tempo e insistência a se 

consolidar. 

 

A despeito deste processo é importante reconhecer que há que se 

enfrentar situações em que as influências de um sistema anterior se chocam com 

as tentativas de rompimento deste. A transição de paradigmas (neste caso, de 

um modelo adversarial para outro colaborativo) não se dá em caráter imediato e 

durante certo tempo se mantém sob a afetação concomitante de ambas as 

correntes de enfrentamento.  

 

Sobre este fundamento de transição paradigmática vinculada a um 

processo gradativo, Rui Cunha Martins44 pontuou que é da natureza destes 

mesmos elementos de mudança a sua intersecção a apresentar situações 

entrecortadas atreladas ora ao paradigma minguante, ora ao paradigma 

emergente.  

      
Se poderia apontar a título de exemplo situação as disparidades 

encontradas entre a implementação da moderna legislação voltada aos meios 

de resolução adequadas de conflitos (abrangentes, céleres e formalmente 

inclusivas) em contraposição a uma estrutura de estado burocratizada e a um 

perfil de cidadão condicionado historicamente ao litígio e “arredio” às novas 

tendências já reconhecidamente mais efetivas. Se pode, neste ponto, observar 

 

44“[...] essa condição transacional – isto é, de acoplamento tendencial entre fenómenos 
e inspirações compreensivas de raiz e direcção diversa – é ela mesma o que de 
verdadeiramente novo se nos apresenta hoje em sede de reconfiguração paradigmática. 
A transição é o novo. [...] a condição transacional não é algo que esteja “entre” 
paradigmas, ela é a projecção da inter-paradigmaticidade possível num mundo que 
refaz a própria mudança. Se há algo que justifique dizer-se paradigmático da nossa 
presente situação, não é o paradigma x ou y, é tão só a simultaneidade de paradigmas”.   
 
MARTINS, Rui Cunha. O ponto cego do Direito: The Brazilian Lessons. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.100 
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nítida colisão entre os paradigmas que, embora conflitantes em sua essência, se 

obrigam a coexistir até que gradativamente o dominante venha suprimir a antiga 

ordem. 

 

Sob um enfoque filosófico é possível reconhecer que o não cumprimento 

das ditas promessas da modernidade está diretamente ligado a questões 

fundamentalmente conceituais. Explico: conceitos filosóficos com justiça, acesso 

ou efetividade passaram a ser reconhecidos sobre uma teoria discursiva que 

orientava a sua legitimação exatamente no sentido de garantir a hegemonia 

daqueles que já se encontravam no poder. 

 

Perceba-se que a compreensão e aplicação desses conceitos de filosofia 

que tanto influenciam na caracterização destas definições que são caras a este 

estudo, baseia-se essencialmente na compreensão linguística do significado 

aplicado a cada um destes objetos. Nas palavras de Lenio Streck, deu-se uma 

verdadeira invasão da filosofia pela linguagem, advento por ele denominado giro 

ontológico-linguístico. 

 

A discussão preponderante que se apresenta é exatamente reconhecer 

os objetos de estudo em razão da sua essência ou da depreensão humana em 

relação a estes. Indubitavelmente o fracasso do cumprimento das ditas 

promessas da modernidade apresentou como uma das suas características a 

apresentação de conceitos que passaram a ser compreendidos dentro de uma 

perspectiva que não considerava os objetos sob uma perspectiva essencialista, 

antes os reconhecia sob a égide da compreensão dos sujeitos em relação a 

estas.  

 

Com a modernidade, reconhecia-se menos os objetos informando sobre 

si mesmos que o próprio indivíduo “assujeitando” o objeto ao analisa-lo conforme 

compreende Lenio Streck45, ao pontuar as características da modernidade. 

 

45 “A superação do objetivismo (realismo filosófico) dá-se na modernidade (ou com a 
modernidade). Naquela ruptura histórico-filosófica, ocorre uma busca da explicação 
sobre os fundamentos do homem. [...] O fundamento não é mais o essencialismo com 
uma certa presença da illuminatio divina. O homem não é mais sujeito as estruturas. 
Anuncia-se o nascimento da subjetividade. A palavra sujeito muda de posição. Ele 
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A título de exemplo, é possível identificar na obra de Platão “Crátilo”, a 

existência desta dicotomia acerca da identificação conceitual dos elementos, 

considerando a possibilidade de estas serem reconhecidas pela sua essência 

própria ou no outro havia, serem reconhecidas em razão das convenções que 

eles dão as características de reconhecimento.  

 

Segundo o diálogo platônico de Crátilo haveria uma teoria naturalista que 

reconhecer dia que todas as coisas devem ser alcunhadas de acordo com A 

essência dos seus próprios elementos formadores. De tal maneira, haveria uma 

essência intrínseca a todos os elementos que representariam a maneira com a 

qual eles deveriam ser reconhecidos linguisticamente.  

 

Neste sentido a nomenclatura dos elementos teria o condão de apresentar 

características ou informações inerentes a estes. No texto, Hermógenes aclara 

esta percepção de Crátilo quanto ao caráter natural ínsito na nomenclatura dos 

elementos46. 

 

Neste diálogo em que Crátilo e Hermógenes questionam a Sócrates 

acerca da "convencionlidade" ou "naturalidade" dos nomes atribuídos aos 

objetos torna-se clara a ideia de que o mundo que socialmente se constrói é em 

grande medida identificado pela linguagem (e pelas definições conceituais) que 

socialmente se utilizam  

 

 

passa a aceitar as coisas. É o que se pode de dominar de esquina sujeito-objeto, em 
que o mundo passa a ser explicado (e fundamentado) pela razão, circunstância que e 
vem embora tal questão não seja objeto dessas reflexões e vem proporcionaram o 
surgimento do estado moderno”. 
 
STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de Hermenêutica:quarenta temas fundamentais da 
teoria do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: Letramento, 
2017, p.86. 
 
46 “Este nosso Crátilo, Sócrates, opina que existe, naturalmente, uma designação justa 
para cada um dos seres; e que o seu nome não é aquele por que alguns 
convencionalmente os designam, servindo-se de uma parcela de sua linguagem; ao 
contrário, segundo ele, existe naturalmente, tanto para Gregos como para Bárbaros, 
uma justeza de designação idêntica para todos. ” 
 
PLATÃO. Crátilo. Tradução Palmeira, Dias, Livraria Sá Costa Ed. 1994 p. CVIII 
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Se tal premissa é verdadeira, eu não precisaria conhecer os elementos 

para saber o que eles de fato são, seria suficiente portanto reconhecer as 

palavras a elas vinculadas. Por exemplo, se a palavra justiça me remete a 

natureza do que é a justiça não se precisaria conhecer a justiça de fato, bastando 

conhecer a palavra justiça. 

 

Por seu turno, a teoria convencionalista, partir do pressuposto de que a 

formação da linguagem vinculada a determinado elemento correspondente não 

se pautaria na existência ou no reconhecimento de uma essência própria, 

inerente a tal elemento. Decorreria, entretanto, de um conjunto de convenções 

sociais decorrentes de costumes que poderiam, inclusive, sofrer variações em 

razão do momento histórico, do tempo e/ou do contexto social.  

 

Para a compreensão convencionalista não basta que se conheçam as 

nomenclaturas dos objetos para entender o seu real sentido, linguagem e 

realidade estariam distanciadas em alguma instância, de forma que seria 

fundamental conhecer os objetos em si mesmos para daí efetivamente buscar 

reconhecê-los ao analisar as suas características. 

 

Essas características apresentadas em Crátilo deixam Clara a 

importância da compreensão filosófica de se reconhecer o conceito 

constitucional de acesso à justiça como sendo um meio de viabilizar e expandir 

direitos através da adequada compreensão constitucional de cada termo. 

 

A necessidade de se identificar o acesso à justiça como sendo um 

conceito reconhecido como verdadeiro princípio constitucional é o que garantirá 

a sua força normativa e a vedação a qualquer medida de caráter reducionista. 

Neste passo, Lenio Streck já, há muito, defende a ideia de que é fundamental 

para os operadores do direito, mas sobretudo para os outros nadadores 

desenvolverem o seu constrangimento epistêmico. Este, por sua vez, vem a ser 

a preocupação que os teóricos devem ter com a interpretação dos textos, 

sobretudo quando os juristas não fiscalizam ou buscam a sua aplicação nos 

estritos termos da Constituição 
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O que se percebe, portanto, é que os fundamentos filosóficos atrelados à 

teoria da linguagem, sobretudo no tocante à caracterização dos conceitos se 

constituem hoje como preponderante elemento justificador das ferramentas de 

resolução dos conflitos (MASCs) no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, 

na medida em que necessitam de uma ampliação quanto à ideia de acesso à 

justiça e, necessariamente, uma remodelagem quanto à aplicação de um filtro 

constitucional para a aplicação de tais institutos.  

 

Nota-se, portanto, que tanto a lei de mediação quanto a lei de arbitragem, 

além do novo Código de Processo Civil, se apresentam como legislações 

fartamente amparados por princípios, todos estes com previsão legal a justificar 

não apenas as bases de abordagem para aplicação dos seus respectivos 

institutos, mas sobretudo com a clara intenção de fomentar uma mudança de 

perspectiva em relação às ferramentas de soluções de conflitos que antes se 

encontravam como regra geral atreladas à jurisdição formal do Estado. 

 

Não obstante, é possível ainda reconhecer que nos últimos anos, mas 

especialmente no ano 2015, a realidade jurídica pátria passou por uma 

reformulação muito significativo quanto à maneira de conceituar, interpretar e 

aplicar o direito, reconhecendo que as ferramentas jurídicas tradicionais já não 

se apresentavam mais como suficientes para oferecer respostas adequadas às 

necessidades coletivas de resolução dos seus litígios.  

 

Em tempos pós modernos, diante do não cumprimento das promessas da 

modernidade, a necessidade de ressignificar Acesso à Justiça e as garantias 

constitucionais é condição sine qua non para a implementação de um 

ordenamento jurídico verdadeiramente sadio, base para um Estado democrático 

de Direito.  

 

1.2 – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ACESSO À JUSTIÇA E A SUA MUTAÇÃO 

CONCEITUAL 

 

Os fundamentos apontados anteriormente, acerca das ditas promessas 

não cumpridas pela Modernidade (ao menos nos países periféricos, ou de 
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desenvolvimento tardio), circundaram de maneira inafastável as questões 

pertinentes ao acesso. Em todos os níveis, a falta de acesso apresentou-se 

como verdadeiro termômetro a determinar o grau de cumprimento ou não de 

todo o discurso que fundamentou da idade moderna. 

  

Se aborda, neste passo, os aspectos pertinentes ao Acesso à Justiça - 

como elemento estruturante para as diversas formas de acesso - na medida em 

que será este o meio adequado para que as demais demandas sociais sejam 

alcançadas quando (não raro) não estejam plenamente à disposição ou não 

sejam alcançadas dos indivíduos. Noutras palavras, quando as demais 

tentativas de acesso restarem frustradas, será o acesso à justiça o caminho a 

ser trilhado para que se busque a sua efetivação. 

 

Neste compasso, se pode afirmar que “Acesso à Justiça” não se configura 

como um dado, mas como um construído. Enquadra-se, pois, como elemento 

relacionado à própria concepção de direito, tendo em conta que esta se configura 

como instrumento de concretização normativa. Historicamente ambos os 

conceitos se fundem quando se analisa a maneira como se desenvolveram ao 

longo do tempo. 

 

A complexidade desta abordagem se atribui, inicialmente, em função da 

mutabilidade conceitual que se evidencia em cada período histórico. A 

compreensão social do que se configura como direito e consequentemente como 

acesso à justiça sofreu e sofre na contemporaneidade modificações, à medida 

que a própria sociedade passa a compreender o mundo que a cerca sob matizes 

diferentes. 

 

Cito como exemplo a concepção do direito na Roma Antiga, cuja 

inclinação era preponderantemente voltada a garantir a propriedade privada, 

garantindo ao cidadão romano a certeza de que sobre o seu patrimônio particular 

nenhuma interferência externa viria a lhe ser imposta.  
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A norma romana atribuía a “personalidade jurídica”47 a um grupo muito 

específico de indivíduos, e somente a estes era concedida a possibilidade de 

manifestar-se juridicamente e beneficiar-se do citado acesso. À época não 

imperava o fundamento da universalidade do direito, sequer sob um enfoque 

formalista. Desvelando os aspectos concretos desta dinâmica social de 

configuração de direitos na Roma Antiga, Flávia Lages de Castro48 leciona sobre 

quem eram os indivíduos que gozavam de tais prerrogativas.  

 

Note-se que o direito romano, que influenciou em razoável medida o 

direito brasileiro, faz demonstrar que o acesso à justiça não era compreendido 

em sua maior amplitude por conta de critérios materiais que restaram 

formalmente estipulados. Nestes, como se observou, a generalidade não era um 

dos seus primados, antes a focalização de beneficiários bem definidos em razão 

do seu status de cidadão.   

 

Na Idade Média, considerando-se a dinâmica conceitual do acesso à 

justiça, evidenciou-se o direito mesclado por suas três primordiais bases de 

influências: As culturas romana, germânica e a Igreja Católica, considerando que 

cada uma dessas manifestações ou povos fez parte da construção do cenário 

social que então se apresentava naquele período. 

 

No que se refere às influências romanas, nota-se que estes apresentavam 

as tradições de uma normatização voltada primordialmente à proteção da 

propriedade privada (como já se abordou), com influências muito contundentes 

das jurisprudências como fontes imediatas do direito. Após as invasões bárbaras 

 

47 Reconhecida como a aptidão genérica de o indivíduo titularizar direitos e contrair 
obrigações; estando habilitado, portanto, a manifestar-se como cidadão pleno e de se 
manifestar em juízo em razão dos instrumentos do ius civile. 
 
48“Havia uma série de precondições para que o homem tivesse capacidade jurídica de 
gozo. Para ter completa capacidade de direito era necessário que a pessoa fosse livre 
(status libertatis), tivesse cidadania romana (status civitatis) e fosse independente do 
pátrio poder de alguém (status familiae)”.  
     
CASTRO, Flávia Lages de Castro. História do Direito Geral e do Brasil. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2007, p.93-94. 
 



50 

 

dos povos germânicos, houve uma mescla significativa entre as disposições 

previstas em sede do direito romano e no dos povos invasores, conforme leciona, 

Neste sentido, Argemiro Cardoso Moreira Martins em obra organizada por 

Antônio Carlos Wolkmer49.  

 
É possível reconhecer, pois, que as bases normativas do direito romano 

influenciaram e sofreram forte influência das culturas germânicas e 

apresentaram uma formatação muito específica de “ordenamento jurídico”, na 

qual formalismo e costume interagem em relação amálgama. As relações 

econômicas e sociais de suserania e vassalagem e o meio de produção medieval 

contribuíram para o isolamento dos conglomerados humanos que viviam em 

feudos.  

 

Este isolamento lhes conferia segurança e estabilidade; 

consequentemente se impendia que houvesse um regramento jurídico que 

viabilizasse a organização social deste microssistema. Ampliava-se a lógica de 

acesso, antes tão mais restrita sob os moldes do ordenamento romano puro. 

 

O fortalecimento destes vínculos internos trouxe como consequência a 

fragilização das construções legislativas que emanavam monarquia e permitiu 

que fossem regulamentadas manifestações de direito interno de natureza 

iminentemente consuetudinária, haja vista a inexistência de regramento geral e 

objetivo, bem como de sistema jurídico pleno, organizado e principalmente 

referendado pelos nobres, senhores dos feudos50. 

 

49 “Com a invasão e o colapso do império Romano Ocidental, a influência romana não 
deixou de existir na Europa. A organização administrativa e religiosa preservou ainda 
durante muitos séculos as mesmas características da época imperial.[...] A 
jurisprudência continuou a evoluir, sobretudo no contato com as populações 
germânicas, e isto propiciou um distanciamento das fontes clássicas em proveito dos 
costumes locais, muitos dos quais de origem bárbara – surgindo assim, o chamado 
direito romano vulgar”. 
 
MARTINS, Argemiro Cardoso Moreira, in WOLKMER, Antônio Carlos. Fundamentos 
de História do Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. p.192. 
 
50 “O poder real, apesar de ocupar um lugar no topo da hierarquia medieval, era incapaz 
de impor a sua vontade aos nobres, o que gerou o desaparecimento da atividade 
legislativa imperial e principalmente o desmembramento do poder judicial nas mãos dos 
senhores feudais. Desta forma, o direito fica adstrito às relações feudo-vassálicas, ou 
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Afora estes segmentos (os direitos romano e germânico) a influência 

inafastável da Igreja Católica com as suas tradições e com as normas de direito 

canônico representou o terceiro elemento a formar a tríade do direito medieval e 

a sua consequente caracterização do Acesso à Justiça. 

 

A Igreja Católica como manifestação religiosa e como fator influenciador 

na condução das relações de poder durante a idade média, se manifestou como 

fator aglutinador de todas as demais frentes legislativas (fossem aquelas 

decorrentes da monarquia ou dos costumes em cada feudo), ao passo em que 

se caracterizava como a única universal, aplicável a todos, sem distinção, ao 

revés das peculiaridades das influências dos direitos romano e germânico. 

 

Frente a esta característica, há que se observar a relevância do direito 

canônico para atribuir unidade (relativa) ao direito medieval, quanto às suas 

aplicações, Argemiro Martins51 aponta ser aquele fonte normativa presente em 

todo este período, haja vista a forte interferência da religião na vida das pessoas 

e da própria união entre estado e igreja em quase todos os seus aspectos.  

 

Tais fatores se caracterizaram, portanto, como sendo os fundamentos do 

direito medieval a condicionar a maneira pela qual os indivíduos poderiam 

discutir e resolver suas demandas conflituosas. Sob semelhantes características 

do direito da Roma Antiga, não existia um poder judicial autônomo, independente 

e neutro; e o que se poderia contar em termos de acesso à justiça restringia-se 

 

seja, as relações dos senhores com os seus servos. O costume passa a ser a fonte por 
excelência do direito feudal”.       
 
ibid. p.193 
 
51 “O direito canônico manteve-se, durante toda a Idade Média como o único direito 
escrito e universal. [...] A jurisprudência romana subsistiu-se de certa forma através do 
direito eclesiástico, uma vez que a igreja desenvolveu-se à sombra do antigo Império 
Romano, não podendo furtar-se à sua influência”. 
 
Idem Ibidem. 
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em larga medida ao respeito pelos costumes e tradições (posto que era esta a 

principal base do direito medieval). 

 

A ideia de direito atrelado aos costumes locais – de determinado feudo ou 

povoado – afetava substancialmente a possibilidade de generalização do Acesso 

à Justiça. Ademais, não era possível se reconhecer segurança jurídica em níveis 

minimamente seguros, porquanto muitas das questões, decididas por meio de 

costumes e tradições, estaria adstrita à palavra final do senhor feudal, do rei ou 

ainda eventualmente da interpretação papal.  

 

Evidenciava-se, enfim, uma relativização considerável no que se refere ao 

acesso à justiça ao se comparar com os parâmetros contemporâneos. Não se 

contava naquele período com dois elementos imprescindíveis à configuração da 

proteção jurídica do cidadão. Um Poder Judiciário efetivamente constituído, 

municiado com normas regulamentares a garantirem este acesso assim como a 

configuração de um Estado nacional com legitimidade e autonomia para 

promover a gestão/administração dos conflitos. 

 

 A transição paradigmática para a Idade Moderna, por sua vez, deu novo 

tom à compreensão conceitual do acesso à justiça, que passou a contar com 

fatores sociais relevantes a influenciar o direito, principalmente ao se considerar 

o advento das grandes navegações e a consolidação dos Estados nacionais. 

 

Pode-se tomar o exemplo da Inglaterra que através dos processos de 

conquista disseminou não somente a sua cultura entre os povos colonizados, 

mas, sobretudo a forma de processar, interpretar e aplicar o direito. Tome-se por 

exemplo o sistema Common Law52, atualmente presente nos países que 

sofreram influência direta da Inglaterra na sua formação, mantiveram o seu 

sistema jurídico inserido nesta formatação de gerenciamento e administração 

 

52 O sistema jurídico do Common Law (do inglês, lei comum), desenvolvido na Inglaterra 
a partir do século XII, preconizava a aplicação do direito originado das decisões dos 
tribunais, com influências notadamente dos costumes e dos precedentes em casos da 
mesma natureza já anteriormente julgados. 
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estatal de conflitos. Cite-se o exemplo dos Estados Unidos, o Canadá, a Austrália 

e os demais países colonizados pela Inglaterra que compõem o Reino Unido. 

  

De modo similar, e partindo para uma análise mais abrangente, o acesso 

à justiça era ainda bastante limitada, tendo em conta que não se encontrava 

ainda, de maneira organizada, uma divisão formal de poderes, tampouco a 

possibilidade de os administrados, então súditos, buscarem a justiça com 

qualquer pretensão de segurança jurídica.  

 

No tocante às questões de natureza privada, aplicavam-se as 

codificações então existentes e se atribuía um acesso à justiça de forma bastante 

relativizada, haja vista que este era assegurado somente à nobreza. Aquelas 

que envolviam quaisquer questões de interesse “público”, independentemente 

das análises que sobre a mesma fossem feitas, toda e qualquer decisão era 

diretamente vinculada à manifestação do soberano. 

 

Note-se, portanto, a fragilidade do citado acesso à justiça em um contexto 

que afastava não somente os plebeus de buscar os seus direitos, mas que não 

se organizava de maneira formalmente estabelecida com segurança e isenção 

para apreciar os pleitos, e que dependia necessariamente do convencimento real 

quanto à questão que lhe fosse apresentada.    

 

      Não havia uma relação direta entre o acesso à justiça e a segurança 

jurídica, porquanto inexistia um Poder Judiciário efetivamente organizado ou 

independente, o que dava azo a arbitrariedades as mais diversas e sem dúvidas 

caracterizou-se como um dos elementos a influenciar os ideais revolucionários 

que culminaram na queda das monarquias absolutistas. 

 

A Contemporaneidade, por sua vez, implementou-se como instrumento 

de liberdade em face do antigo regime reconhecido na Europa, e como 

verdadeiro paradigma no combate às as arbitrariedades e o intervencionismo do 

Estado, notadamente sob influência dos interesses da burguesia em busca do 

livre desenvolvimento dos interesses mercantis. 

 



54 

 

As mesmas ideias contratualistas inspiram a compreensão de que a 

sociedade somente pode se desenvolver - de forma harmônica e com um mínimo 

de segurança social - se contar com a concordância dos seus membros, no 

sentido de cederem parte do direito que acreditam ter em nome do bem comum. 

Este fundamento aplica-se tanto para a convivência entre os cidadãos e os seus 

pares como também em face do próprio Estado como centro de poder 

responsável pela administração da vida em sociedade. 

 

A essência, entretanto, destes preceitos contratualistas e da sistemática 

política implementada com a Idade Contemporânea é a de que o poder só pode 

ser de fato exercido com animus de continuidade se as pessoas sobre quem este 

é exercido se encontram convencidas da necessidade da existência de tal poder 

para a manutenção da paz e organização sociais. 

 

Incorpora-se, ainda, a necessidade de se contar com sujeitos que se 

submetam a este direcionamento, não havendo que se falar em sua existência 

sem a presença de indivíduos que sejam impelidos ou convencidos a aceitar as 

suas diretrizes. Norberto Bobbio53 trata sobre esta dinâmica necessária à 

existência de qualquer relação de poder quando se manifesta sobre o seu 

conceito: 

 

Neste sentido, os mecanismos de controle utilizados para a manutenção 

do poder recém-instaurado após a queda do regime absolutista deveriam se 

pautar no convencimento em detrimento do uso da força e do temor, na medida 

em que estes fatores demonstraram-se insuficientes para uma pretensão de um 

desdobramento ou a manutenção do controle com o passar do tempo.  

 

A implementação dos meios de convencimento para assegurar a 

efetividade de manutenção de determinado modelo político tem sido 

 

53 “[...] o poder é entendido como algo que se possui como um objeto ou uma substancia 
[...] que alguém guarda num recipiente. Contudo, não existe Poder, se não existe, ao 
lado do indivíduo ou grupo que o exerce, outro indivíduo ou grupo que é induzido a 
comportar-se tal como aquele deseja”. 
 
BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política. Brasília : Editora UNB, 2000.  p.933. 
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comprovada através dos séculos recentes, principalmente, com a utilização do 

direito como instrumento de pacificação social e de legitimação do status quo 

institucional.  

 

O advento das codificações - evidenciado no período pós-revolução 

francesa -  conferia aos plebeus e nobres/burgueses a segurança de que sobre 

estes havia o império das leis a lhes atribuir respaldo, segurança e garantias de 

não intervencionismos ou arbitrariedades para além das prescrições de direito. 

 

O direito, neste contexto, configurou-se como o elemento de legitimação 

daquele regime que se iniciava sob os auspícios do império das leis; haja vista 

a quantidade de textos normativos que foram criados naquele período (final do 

século XVIII/ início do século XIX) a fim de conferir ao povo a sensação de 

garantia e segurança em relação aos direitos que as codificações 

regulamentavam. 

 

Certamente a mais emblemática destas manifestações legislativas foi a 

“Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”, instituída em 02 de outubro 

de 1789 pela Assembleia Nacional Constituinte da França Revolucionária, ao 

estabelecer direitos considerados invioláveis, essenciais à condição humana e 

com uma forte tendência ao universalismo e às concepções jusnaturalistas ao 

propor abrangência ampla e irrestrita. 

 

O conteúdo formal da declaração trazia 17 artigos que determinavam as 

diretrizes gerais acerca da atribuição de direitos e prerrogativas a todo e qualquer 

cidadão como uma carta de orientações que abarcava conteúdo principiologico 

tendente a afirmar os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade – apontados 

como fundamentos ideológicos da revolução – conforme se depreende ao 

analisar seu conteúdo preambular54: 

 

54Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, 
considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules 
causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu 
d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de 
l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du 
corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du 
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Evidencia-se, neste passo, a concepção de que as organizações políticas 

e as próprias classes dominantes deveriam necessariamente instituir sistemas 

jurídicos formalmente estabelecidos, atribuindo um mínimo de certeza, garantia, 

segurança ao cidadão para manter o poder recém-estabelecido.  

 

À população se apresentava extremamente convidativa a possibilidade de 

contar com códigos, constituições, fundamentos jurídicos inúmeros a lhes 

oferecer respaldo formal e garantir minimamente acesso à consecução dos seus 

direitos. A própria Assembleia Nacional da Revolução Francesa já atribuía aos 

cidadãos um grau muito maior de acesso à justiça na medida em que comportava 

em seus quadros tanto representantes da nobreza (Girondinos) quanto os das 

classes menos abastadas, favorecidas ou influentes (Jacobinos)55 que 

participavam ativamente das decisões legislativas daquele contexto. 

 

pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés 
avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les 
réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et 
incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. 
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les 
auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen. 
 
Tradução livre: Os representantes do povo francês, organizados em Assembleia 
Nacional, considerando que o esquecimento, ignorância ou desprezo dos direitos do 
homem são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção dos governos, 
resolveram expor em uma declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e 
sagrados do homem, a fim de que esta declaração, constantemente diante de todos os 
membros do corpo social, deve lembra-los continuamente de seus direitos e deveres, 
para que os atos do Poder Legislativo, e os do poder executivo, possam ser comparados 
a qualquer momento com o objetivo de que as reivindicações dos cidadãos, doravante 
com base em princípios simples e incontestáveis, tendam para a manutenção da 
Constituição e a felicidade de todos. Assim, a Assembleia Nacional reconhece e declara, 
na presença e sob os auspícios do Ser Supremo, os seguintes direitos do homem e do 
cidadão. 
 
FRANÇA : Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada em 02 de 
outubro de 1789. Disponível em https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-
francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789, 
acesso em Setembro de 2018. 
 
55 Na disposição das cadeiras da assembleia nacional revolucionária francesa 
assentavam-se os representantes das classes populares sans culottes à esquerda do 
parlamento e os representantes da aristocracia ao lado direito. Daí cria-se 
simbolicamente a dicotomia política da Esquerda e da Direita, caracterizando-se por um 
posicionamento mais tendente à proteção de prerrogativas ligadas aos direitos “sociais” 
ou aos direitos liberais, respectivamente.   
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Neste sentido, a construção de um sistema normativo que legitimava a 

manutenção do poder constituído por meio de instrumentos de convencimento 

social se apresentou como método eficaz de controle. Esta dinâmica se aplicou 

ao longo de todo o século XX, porquanto se pôde atestar os efeitos em termos 

de dominação.  

 

  Em última análise, após este movimento de efervescência legislativa a 

caracterizar o período de transição da Idade Moderna para a Idade 

Contemporânea, se identifica um arcabouço de normativização que vem a 

formalizar as possibilidades jurídicas de o cidadão buscar a concretização dos 

seus direitos.  

 

Entretanto, as questões sociais evidenciadas pela desigualdade 

econômica terminavam por dificultar o acesso destes mais necessitados às 

instituições judiciárias, porquanto se apresentavam caras e burocráticas, 

direcionadas primordialmente à satisfação dos interesses das elites dominantes. 

 

Processo igualmente relevante para a evidenciação desta realidade se 

deu em função do advento da revolução industrial56, na medida em que as 

relações de trabalho passaram a ter uma configuração preponderantemente 

exploratória em face do processo de mecanização das atividades produtivas, 

condicionadas por uma lógica de uma expansão vinculada a um mercado 

consumidor igualmente crescente.  

 

A velocidade da produção permitia que as indústrias oferecessem a esta 

nova massa de  consumidores uma quantidade significativa de produtos em um 

espaço de tempo bastante reduzido; de tal modo, a busca pela lucratividade por 

parte dos industriais fomentava o abuso contra os trabalhadores destas mesmas 

empresas que, sem contar com uma legislação que viesse a lhes atribuir 

 

56 Movimento social surgido no Reino Unido no século XVIII que marcou o processo de 
transição do sistema de produção manufatureiro para o industrial, com a substituição do 
trabalho manual pelas máquinas.  
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proteção, promoveram uma série de movimentos em prol da implantação de 

regramentos jurídicos que assegurassem condições mais dignas de trabalho. 

 

 As atividades fabris mantidas em condições de salubridade precárias, 

somadas às grandes massas de explorados sem qualquer limite de jornada de 

trabalho, serviram como catalisadores para o surgimento de uma série de 

manifestações de natureza sindical que serviram como instrumentos de pressão 

na luta pela concretização de direitos sociais, notadamente aqueles referentes à 

criação de limites mínimos para os salários, redução na carga diária de trabalho 

e garantias àqueles que quedavam acidentados. 

 

Mesmo com o surgimento de um conjunto legislativo a reconhecer estes 

sujeitos como classe merecedora de respaldo jurídico (ainda) não era possível 

reconhecer o acesso à justiça - em seu sentido mais amplo - considerando-se 

os citados fatores econômicos, porquanto o direito formalmente constituído é, 

em muitas situações, apenas elemento legitimador do status quo, quando se 

propõe a julgar com imparcialidade jurídica os interesses de sujeitos que figuram 

posições sociais e econômicas absolutamente desiguais. 

 

Mauro Cappelletti e Bryan Garth57 em sua obra Acesso à Justiça pontuam 

um dos fatores que devem ser considerados como efetivos diferenciais à 

possibilidade de defesa formal dos interesses em sede do Poder Judiciário, o 

critério econômico, asseverando sobre aqueles sujeitos com maior capacidade 

econômica que:   

 

Seguindo a mesma lógica a reconhecer os fatores sociais como 

elementos de absoluta importância para a aplicação adequada do direito e uma 

 

 
57 “Essas pessoas têm vantagens óbvias ao propor ou defender demandas. Em primeiro 
lugar, elas podem pagar para litigar. Podem, além disso, suportar as delongas do litígio. 
Cada uma dessas capacidades, em mão de uma única das partes, pode ser uma arma 
poderosa”. 
 
CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à justiça, trad. Ellen Gracie 
Northfleet. Porto Alegre:  Ed. Sérgio Antônio Fabris, 1988, p. 21. 
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concretização real do Acesso à Justiça, Eliane Botelho Junqueira58 pontua que a 

efetividade desses instrumentos emancipatórios deverá estender:  

 

Note-se que de modo algum se pretende, neste aspecto, fazer um elogio 

à pobreza ou à falta de instrução acadêmica como fundamentos a direcionar a 

conduta dos magistrados quanto à aplicação do direito no caso concreto, longe 

disso. Como se discutirá em momento vindouro, o direito e a moral não devem 

se misturar no momento da aplicação do direito, mas, apenas antes, em uma 

fase pré-normativa.   

 

Entretanto, é imprescindível observar que por mais que se declare em 

sede constitucional ser o acesso à justiça assegurado a todos como um direito 

inafastável, os fatores econômicos e sociais são preponderantes para se 

determinar quem serão os reais beneficiários desta prestação estatal. 

 

Nesta linha, é perceptível que na Idade Contemporânea, desde os seus 

primórdios até a época atual, tem-se verificado a presença de um extenso 

aparelhamento legislativo a “assegurar” a concretização de direitos e atribuir à 

democracia ocidental o fundamento para a assunção do Acesso à Justiça como 

fator de necessária presença nas constituições, ainda que para assegurar o seu 

fundamento formal. 

 

Em que pese as significativas modificações de modelo político 

reconhecidas entre o estado liberal e o estado social, não se pôde reconhecer a 

implementação da justiça social, tampouco uma democratização do processo 

político sobretudo no tocante a efetivação daqueles direitos reconhecidos a 

mente fundamentais (sob o enfoque do nosso estudo, e o acesso à justiça). 

 

 

58 “[...] para o conjunto da população direitos básicos aos quais a maioria não tinha 
acesso tanto em função da tradição liberal-individualista do ordenamento jurídico 
brasileiro, como em razão da histórica marginalização sócio-econômica dos setores 
subalternizados e da exclusão político-jurídica provocada pelo regime pós-64”. 
 
JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Acesso à Justiça: um olhar retrospectivo, in Revista 
Estudos Históricos. Número 18, 1996. p.01. 
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O estado social, reconhecido como aquele que determinaria a 

implementação dos direitos de segunda geração (quais fossem os ligados à 

igualdade), não logrou êxito em garantia a efetividade desta acessibilidade 

plena, sobretudo porque pressupunha um conjunto de medidas práticas do 

Estado através de políticas públicas voltados a promover a equalização das 

relações sociais. 

 

Eis que surge o estado democrático de direito sob a égide de legitimar 

democraticamente o acesso amplo e irrestrito aos direitos fundamentais, 

pautando-se na lei como ferramenta garantidora destas prerrogativas. 

 

De tal maneira esse dito estado democrático de direito e passaria a 

respaldar as diversas dimensões de direitos, fossem os individuais, os sociais 

como também aqueles reconhecidamente coletivos. Estado democrático de 

direito se apresenta como de fundamental importância no sentido de assegurar 

uma justiça social plena. Nas palavras do mestre José Afonso da Silva59: Estado 

que tende a realizar a síntese do processo contraditório do mundo 

contemporâneo, superando o estado capitalista para figurar um estado promotor 

da justiça social. 

 

No contexto normativo brasileiro o estado democrático de direito foi 

inaugurado com o advento da nossa constituição federal entabulando nos seus 

termos positivados a garantia da participação popular no processo político, com 

a implementação de uma sociedade livre justa e solidária, atrelada ao 

ordenamento jurídico que se pautar ia é igualdade de oportunidades e de acesso 

aos indivíduos sob a tutela dos direitos humanos, notadamente os fundamentais 

inseridos na própria carta política.  

 

De tal modo se pode reconhecer que a preocupação aí promover um 

regime democrático não era o único objetivo da extração constitucional Brasileira 

mas sobretudo promover uma melhor distribuição de acesso em todos os níveis 

 

59 SILVA, José Afonso. Curso de Direito constitucional positivo. 17. AD. São Paulo: 
Malheiros, 2000. p. 124 
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aos indivíduos. Fosse tal divisão reconhecida sobre o enfoque das riquezas ou 

das diversas formas de acesso que seriam de fundamental importância para 

garantir um estado de bem-estar social.  

 

O que se pode reconhecer, portanto, é que o estado brasileiro fundado 

com a constituição de 1988 se propunha a encontrar um ponto de equilíbrio entre 

os Estados liberal e social, visando promover o desenvolvimento econômico 

nacional para além das limitações nítidas do estado liberal, mas buscando 

promover uma sociedade que viabilizasse o nível de acesso mais significativo 

aos cidadãos, sobretudo aqueles das classes menos favorecidas. 

 

Nessa linha a estruturação do poder público no sentido de garantir tais 

acessos se mostrava como imprescindível. Dentre as diversas linhas de atuação 

do estado, o acesso à justiça foi e permanece sendo de inafastável importância, 

inclusive em caráter instrumental em face as demais, por quanto é exatamente 

através do acesso à justiça que se abre a possibilidade de buscar a efetivação 

das outras vias de acesso. 

 

Nesse contexto o estado democrático deveria ser reconhecido como um 

estado efetivamente gerencial, buscando restringir as limitações das liberdades 

individuais somente nas hipóteses em que tal exercício de direitos de terceiros 

ou a causar um desequilíbrio significativo na distribuição de riquezas ou de 

acesso. Noutros termos, o estado só deveria se posicionar para promover 

regulações sociais que pudessem gerar efeitos negativos harmonização das 

relações sociais, sobretudo sobre o aspecto da economia.  

 

Entretanto, tal dinâmica normativa tem se demonstrado ineficaz quanto 

aos objetivos que se propõe a alcançar, tendo-se em conta que os fatores 

sociais, anteriormente citados, raras vezes são considerados no momento em 

que se busca a implantação dos referidos direitos, principalmente em relação 

aos mais carentes, àqueles que de fato mais necessitam deste amparo por parte 

do Estado-Juiz. 
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A busca por garantias formais de acesso aos benefícios do Estado se 

evidencia como uma necessidade na atual conjuntura do ordenamento jurídico 

brasileiro, haja vista a abundância legislativa neste sentido; considerando, pois, 

que tanto a Constituição Federal quanto a legislação processual ordinária 

apontam neste sentido por regras jurídicas e princípios60 que asseguram 

tratamento igualitário entre os cidadãos. 

 

Evidencia-se que efetivamente a problemática da situação de risco social 

nas sociedades não aponta a ausência de legislação pertinente a tratar sobre o 

tema como o seu fato causador, mas sobretudo, a falta de análise crítica da 

desigualdade para sua adequada compreensão e enfrentamento. 

 

Noutros termos, as discussões vinculadas ao acesso à justiça se 

encontram, no contexto brasileiro, muito mais ligado aos fatores sociais do que 

às previsões normativas formais que atribuem estes direitos. O elemento 

econômico é, pois, fator que dificulta ou impede a manifestação do cidadão 

hipossuficiente às ferramentas próprias de concretização deste multicitado 

acesso; em contrapartida, a legislação e a doutrina fundamentam e legitimam 

fartamente, esta possibilidade à prestação jurisdicional. 

   

Considerando que o fator de maior preponderância a ser considerado 

para a configuração do acesso à justiça se dá em função da sua aplicabilidade 

social e que a legitimação normativa se aperfeiçoa por meio de texto jurídico 

positivo, convém se tratar sobre os elementos de formação e concretização dos 

dispositivos normativos, pelos quais se orientam desde os princípios filosóficos 

até os mecanismos mais palpáveis e práticos a regular a conduta do cidadão.    

 

Os parâmetros jurídicos vinculados à construção das normas se pautam 

em elementos de validade, vigência e eficácia; sendo estes determinantes para 

que restem configuradas na sua plenitude. Desta compreensão, a validade é 

 

60 Opta-se por utilizar a classificação normativa de Robert Alexy, verificada em sua obra 
Teoria dos Direitos Fundamentais, na qual a expressão “norma” se apresenta como 
gênero, subdividindo-se em regras e princípios. As primeiras, configurando-se como 
determinações objetivas de condutas e os segundos como direcionamentos mais 
abstratos de conduta – que em geral dão fundamentos às regras.  
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designada pela observância aos mecanismos constitucionais para a sua 

formação; se os procedimentos objetivos foram seguidos para a criação da 

norma.  

 

À vigência se reconhece o elemento temporal da norma, pontualmente o 

período em que esta norma está em condição adequada à produção de efeitos 

em relação aos sujeitos a quem se destina.  

 

O último elemento que deve estar presente para que a norma adquira 

completude em sua configuração ante o ordenamento jurídico a que se destina 

é o da eficácia, que certamente aparece como o mais socialmente sensível 

dentre os requisitos, posto que se caracteriza como o elemento de integração da 

norma jurídica quanto à aceitação e aplicabilidade. 

 

Noutras palavras, a eficácia se vincula à possibilidade de determinada 

norma ser “aceita” e respeitada por partes dos sujeitos a quem ela se destina, 

sejam os cidadãos administrados ou o próprio Estado. Esta eficácia social é, 

portanto, o fator determinante para se considerar que certo dispositivo normativo 

cumpre ou não os objetivos para os quais foi criado. Aclara tal definição Maria 

Helena Diniz61 traçando objetivamente os elementos conceituais da eficácia das 

normas jurídicas, na medida em que ocorre ou não o respeito e aplicação das 

mesmas. 

   

Neste esteio, é relevante repisar que são considerados como 

destinatários destes regramentos tanto administrados como administração, e no 

contexto da presente pesquisa, a compreensão de que a igualdade puramente 

formal, assegurada pelo estado nas suas composições normativas, não tem o 

condão de atribuir eficácia social à igualdade de acesso à justiça. 

 

61 “O problema da eficácia da norma jurídica diz respeito à questão de se saber se os 
seus destinatários ajustam ou não o seu comportamento, em maior ou menor grau às 
prescrições normativas, isto é, se cumprem ou não os comandos jurídicos, se os aplicam 
ou não”. 
 
DINIZ, Maria Helena, Compêndio de introdução à Ciência do Direito. São Paulo: 
Saraiva, 1995, p.360. 
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A simples designação constitucional tratando sobre a inafastabilidade da 

jurisdição impende tão somente que o Judiciário não pode deixar de apreciar as 

demandas que a ele sejam levadas. Entretanto, com um exercício hermenêutico 

mais apurado se entende que os fatores sociais de desigualdade econômica e 

marginalização, estes sim, têm o condão de prejudicar a eficácia da norma 

quanto aos pressupostos que lhes dão base.  

 

A compreensão do acesso à justiça é muito mais voltada aos elementos 

sociológicos e econômicos do que estritamente jurídicos (muito embora à 

adequada aplicação do direito sejam indispensáveis análises multi e 

interdisciplinares), e refletem norma que padece de eficácia social quando as 

medidas normativas de efetivação combinadas com políticas sociais se 

apresentam como ineficazes para lhe assegurar tal amparo. 

 

  Analise-se a situação de um sujeito que é efetivamente hipossuficiente 

(econômica, educacional e culturalmente) e que possui uma demanda a ser 

apresentada junto à Administração Pública para que esta venha e lhe prestar os 

serviços jurídicos constitucionalmente assegurados. É certo que objetivamente 

a Administração buscará dar-lhe uma resposta social, cumprindo estritamente as 

determinações normativas, mas em termos práticos a burocratização, a 

morosidade e os custos de se buscar amparo judicial terminam por selecionar 

quem será o seu público efetivo.  

 

Não é raro se evidenciar nas demandas judiciais de maior complexidade, 

aquelas que envolvem cálculos de maior monta, em geral com a necessidade de 

apuração dos fatos por meio de produção de provas, serem movidas por sujeitos 

que minimamente podem arcar com os custos de um processo judicial, incluindo 

o patrocínio de um advogado. 

 

Sob a mesma abordagem, há de se notar que exatamente na perspectiva 

de se atribuir uma proteção mais efetiva aos hipossuficientes, para as demandas 

que importam a estes uma atenção especial, se atribui a prerrogativa do jus 

postulandi, que se caracteriza na possibilidade de o demandante ajuizar e 
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participar dos atos processuais sem a obrigatoriedade de constituir formalmente 

um advogado. 

 

É de se notar que a proteção conferida pelo Estado aos hipossuficientes 

se dá somente em demandas de natureza específica, em questões de baixa 

complexidade e cujo valor da causa não ultrapasse a monta de 60 salários 

mínimos. Salvo estas hipóteses, é sim necessária a constituição de patrono para 

o acompanhamento das causas; considerando ainda que o papel 

desempenhado pelas Defensorias Públicas (que deveriam acompanhar as 

demandas de forma mais generalista) é bastante prejudicado pela falta de 

investimento público para a adequada assistência62.   

 

Tal reflexo aponta de maneira clara a disparidade entre o acesso aos 

direitos assegurados pela legislação e a incapacidade concreta de se 

consubstanciá-los, por conta da ausência de medidas públicas específicas a 

direcionar seus objetivos. 

 

É indiscutível o fato de que os dispositivos normativos são criados com a 

finalidade de nortearem as condutas humanas com capacidade de modificar o 

direito (atos jurídicos), sendo, portanto um dever-ser. Entretanto, a configuração 

da ordem social vigente se dá exatamente na medida em que cidadãos e 

administração direcionam suas ações no sentido de harmonizar a vida em 

sociedade, tendo como leme as regras de direito. 

 

A instituição normativa do acesso à justiça imbrica-se com a compreensão 

de Estado Democrático de Direito, haja vista a previsão de que este acesso se 

dá de forma geral e indistinta a todos. O grande desafio social se configura, 

atualmente, em concretizar materialmente as prescrições normativas que 

garantem prestação e proteção social aos administrados.       

 

 

62 A estrutura precária das instalações físicas das Defensorias Públicas, a falta de 
defensores e servidores para instrumentalizar a prestação do serviço, somado à grande 
demanda de assistidos, termina por dificultar sobremaneira o acesso dos cidadãos mais 
carentes à prestação jurisdicional.  
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Tal disparidade é evidenciada por Lúcio Kowarick63, ao indicar o 

descompasso entre os direitos assegurados na legislação e a manifestação 

objetiva dos mesmos, desvelando a ineficácia das atuais políticas públicas em 

promover proteção social aos administrados.  

 

Não se discute, nesta perspectiva, a existência de normas reguladoras a 

assegurar as liberdades, as garantias ou os direitos fundamentais de quaisquer 

ordens, posto que estão presentes na legislação pátria; mas primordialmente se 

propõe verificar se tais elementos normativos encontram aceitação social para 

sua implementação e amparo do Estado através de ações específicas para que 

sejam aplicados em sua plenitude.  

 

O foco da presente pesquisa é, de fato, a abordagem quanto aos 

caminhos para uma efetivação material da mediação como ferramenta 

direcionada a auxiliar a promoção do acesso à justiça; entretanto, é indiscutível 

que diversos outros campos de aplicação do Direito sofrem de similares 

dificuldades para serem concretizados, considerando que boa parte destas 

normas garantidoras destas categorias protetivas são normas programáticas, 

sem aplicação imediata, dependentes de ações políticas e ações de estado para 

a sua manifestação concreta. 

 

A compreensão dos elementos normativos configurados como programas 

de Estado, ou normas programáticas, não assumem, em hipótese alguma, a 

configuração de texto meramente simbólico, ilustrativo ou utópico. Ensina José 

Joaquim Gomes Canotilho, ao tratar sobre as normas programáticas e os 

movimentos neoconstitucionalistas que as prescrições normativas que traçam os 

objetivos fundamentais do Estado não diferem das demais normas 

constitucionais em relevância e em necessidade de implementação, devendo 

 

63 “(...) comparando-se aos anos anteriores, creio ser possível afirmar que não há déficit 
de democracia política no Brasil. 
O mesmo não se pode dizer dos direitos civis. Em particular, da igualdade perante a lei, 
da própria integridade física das pessoas e dos direitos sociais – acesso à moradia 
digna, serviços médico-hospitalares, assistência social, níveis de remuneração 
adequados”. 
 
KOWARICK, Lúcio Félix Frederico. Viver em Risco. São Paulo: Editora 34, 2009, p.67. 
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neste ponto serem vistas pela Administração Pública mais como elemento de 

enfrentamento e busca com ações reais do que como fundamento genérico e 

difuso64: 

 

A compreensão do jurista português é de que estas categorias de normas 

constitucionais não somente devem ser interpretadas e aplicadas nos mesmos 

moldes que os demais regramentos das Cartas Políticas, como também 

necessitam de elementos práticos para sua aplicação, devendo, portanto, os 

agentes públicos responsáveis pela sua implementação, adotar as medidas 

necessárias para que estas se concretizem, atribuindo força normativa às 

normas programáticas constitucionais. De tal maneira, impedindo que estas se 

afastem da realidade social a que devem prestar reverências e de tornarem-se, 

nas palavras de Ferdinand Lassalle, mera folha de papel.  

  

Ainda sobre as normas programáticas, José Afonso da Silva65 aduz serem 

instrumentos de direcionamento para as ações de Estado através de 

manifestações dos agentes públicos representantes de quaisquer dos poderes 

 

64“Existem, é certo, normas-fim, normas-tarefa, normas-programa que impõem uma 
actividade e dirigem materialmente a concretização constitucional. 
O sentido destas normas não é, porém, o assinalado pela doutrina tradicional: simples 
programas, exortações morais, declarações, sentenças políticas, aforismos políticos, 
promessas, apelos ao legislador, programas futuros, juridicamente desprovidos de 
qualquer vinculatividade. Às normas programáticas é reconhecido hoje um valor jurídico 
constitucionalmente idêntico ao dos restantes preceitos da constituição. Não deve, pois, 
falar-se de simples eficácia programática (ou directiva), porque qualquer norma 
constitucional deve considerar-se obrigatória perante quaisquer órgãos do poder político 
(Crisafuli). Mais que isso: a eventual mediação concretizadora pela instância legiferante 
das normas programáticas, não significa que este tipo de norma careça de positividade 
jurídica autônoma, isto é, que a sua normatividade seja apenas gerada pela interpositivo 
do legislador [...]”.  
 
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: 
Almedina, 1998. p.1177. 
 
65 “Podemos conceber como programáticas aquelas normas constitucionais através das 
quais o constituinte, em vez de regular, direta e imediatamente, determinados 
interesses, limitou-se a traçar-lhes os princípios para serem cumpridos pelos seus 
órgãos (legislativos, executivos, jurisdicionais e administrativos), como programas das 
respectivas atividades, visando à realização dos fins sociais do Estado”. 
 
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 21º edição. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2002, p.138. 
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(Executivo, Legislativo ou Judiciário), configurando-se como verdadeiros 

princípios ou prescrições genéricas a serem seguidas 

 

Dá-se a estas ditas normas programáticas um viés de aplicabilidade 

difuso, considerando-se que a configuração das mesmas não encontra um 

caminho previamente traçado, mas apenas indicando a direção a serem 

inclinadas as ações de Estado. Exemplos, muitos, há sobre normas desta 

natureza, principalmente quando se analisa a Constituição Federal do Brasil, 

permeada de elementos principiologicos. Nota-se a presença emblemática de 

normas programáticas na Carta Magna em seu art.3º66: 

    

Evidenciam-se nas prescrições previstas neste excerto uma série de 

elementos considerados como objetivos a serem buscados pela República 

Federativa do Brasil (através das ações de Estado), mas que não contam com 

uma descrição finalística de como se proceder para alcançar a configuração dos 

mesmos. Como construir uma sociedade livre, justa e solidária? Como garantir 

o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e promover o bem de todos? 

Elementos de subjetividade afloram, tornando discutíveis as medidas mais 

adequadas para a consecução destes objetivos, sejam pelas incertezas 

terminológicas, sejam pelas compreensões particulares dos gestores em adotar 

ações visando determinado propósito.   

 

O acesso à justiça, cuja previsão normativa se encontra positivada nos 

termos do artigo 5º, XXXV do texto Constitucional: A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, se apresenta como 

norma programática, e como tal, carente de ações políticas para lhe atribuir 

 

66 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:I - 
construir uma sociedade livre, justa e solidária;II - garantir o desenvolvimento nacional;III 
- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais;IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
 
 
BRASIL,Constituição da República Federativa do Brasil: Promulgada em 05 de outubro 
de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm, acesso 
em setembro de 2018>. 
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aplicabilidade. Note-se que a jurisdição é (ou deveria ser) uma atribuição 

estanque ao Estado para assegurar o gerenciamento e pacificação dos conflitos 

quando estes já não comportam resolução na esfera social.  

 

Analisando esta tal característica subsidiária e generalista do Judiciário a 

abarcar todas as questões que não encontram resposta social, se evidencia o 

fato de que as medidas voltadas a dar efetividade ao acesso devem ser 

direcionadas em conjunto, de forma não isolada para que as mesmas venham a 

surtir seu efeito mais amplo. 

 

Desta necessidade em se aplicar tais ações em bloco, buscando uma 

melhoria geral nas condições de vida dos cidadãos, Leonardo Greco67 aponta 

ser o judiciário um elemento de cunho pacificador que, por subsidiário, há que 

ser buscado em última instância, devendo a Administração investir em áreas 

correlatas para assegurar a diminuição das demandas.  

 

Nesta linha, a lei dos juizados especiais, já previa objetivamente algumas 

medidas voltadas à facilitação do acesso, tendo em vista a busca por 

ferramentas materiais a assegurar a apreciação das demandas. Note-se os 

termos prescritos no seu artigo Art. 2º68: O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

 

Neste mesmo sentido, a Lei 9.307/9669 (Arbitragem), conta com diversos 

princípios que, ainda sejam implícitos, apresentam características que se 

 

67 Antes de assegurar o acesso à proteção judiciária dos direitos fundamentais, deve o 
Estado investir o cidadão diretamente no gozo de seus direitos ficando a proteção 
judiciária, através dos tribunais, como instrumento sancionatório, no segundo plano 
acionável, apenas quando ocorrer alguma lesão ou ameaça a um desses direitos.  
 
GRECO, Leonardo, op cit. p. 70. 
 
68  BRASIL, Lei 9099/95 – Lei dos Juizados Especiais. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm acesso em Setembro de 2018.  
 
 
69 BRASIL, Lei 9.307/96 – Lei de Arbitragem. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm, acesso em setembro de 2018. 
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inclinam a facilitar o acesso à justiça, tais quais a autonomia da vontade entre as 

partes para a apresentação e resolução dos litígios, a celeridade do 

procedimento, a possibilidade de qualquer pessoa habilitada pelas partes 

realizar o procedimento e a desnecessidade da presença de advogado para 

acompanhar as demandas. 

 

A lei de Mediação – 13.140/2015, recentemente inserida no ordenamento 

jurídico nacional, abre uma série de possibilidades de facilitação de acesso à 

justiça, sobretudo ao permitir que novos procedimentos de natureza não 

adversarial sejam direcionados a auxiliar na resolução dos conflitos, sobretudo 

com o reconhecimento de um conjunto de princípios próprios da atividade que 

se reconhecem como indispensáveis ao bom funcionamento do instituto, como 

se discutirá ulteriormente. 

 

A facilitação de acesso aos órgãos do Poder Judiciário, as garantias 

constitucionais de seu indistinto acesso bem como a possibilidade de se resolver 

litígios sem a participação direta do Estado, permitem que se possa considerar 

que em termos normativos há conformidade e adequação dos elementos 

prescritos no texto constitucional e o desenvolvimento da legislação 

infraconstitucional a atribuir-lhe aplicabilidade em termos formais. 

 

Evidencia-se, portanto, o fato de que o acesso à justiça é condição 

inafastável para o pleno exercício da cidadania, que este acesso é assegurado 

em caráter mais amplo pela Constituição Federal, e que encontra amparo na 

legislação infraconstitucional.  

 

Partindo-se de tais premissas, impõe-se conceituar o Acesso à Justiça 

sob a égide de um direito constitucionalizado, compatível às demandas 

hodiernas. Estas, em tempos difíceis de tendências juristocratas por ser esta a 

matriz de acesso que se vincula à mediação e aos demais mecanismos não 

adversariais de resolução de conflitos. 

 

Tema de complexidade e abrangência extensa, o Acesso à Justiça tem 

sido objeto de análise da maioria dos teóricos juristas, independentemente do 
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campo de estudo que tenham escolhido, haja vista que não é possível abordar 

a sua implementação sem enfrentar as discussões acerca dos instrumentos que 

lhe assegurem efetividade.  

 

As linhas que estabelecem os limites conceituais do Acesso à Justiça têm 

se apresentado de forma cada vez mais amplas. Antes vinculava-se de forma 

simplista ao direito de acessar as vias judiciárias, limitando à análise quanto à 

jurisdição formal do Estado. Viés este, incompatível com a dinâmica jurídica 

contemporânea que reclama parâmetros mais amplos e que se demonstrem 

mais efetivos quanto aos seus objetivos de pacificação dos conflitos. 

 

Seguindo esta linha de abordagem mais generalista a conceber as 

características do Acesso à Justiça, pode-se verificar na doutrina de Kazuo 

Watanabe, Ada Pelegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco70 que o acesso 

ao judiciário é mais uma das possibilidades de promoção da justiça, mas de se 

proporcionar ao cidadão um amparo mais consistente em relação à 

condução/administração da sua situação conflituosa. 

 

Seguindo esta compreensão abrangente acerca de uma abordagem mais 

atual, Humberto Dalla71 pontua questão absolutamente pertinente ao discorrer 

sobre o princípio processual constitucional da inafastabilidade da jurisdição. 

 

De tal modo, o Acesso à Justiça resta configurado como um conjunto de 

elementos reconhecidos desde a prescrição normativa formal, necessária a 

 

70A problemática do acesso à Justiça não pode ser estudada nos acanhados limites dos 
órgãos judiciais já existentes. Não se trata apenas de possibilitar o acesso à Justiça 
enquanto instituição estatal, e sim de viabilizar o acesso à ordem jurídica justa. 
 
WATANABE, Kazuo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Candido 
Rangel. Acesso à Justiça e Sociedade Moderna. Participação e Processo. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1988, p.128. 
 
71 Num sentido político, o principio coloca sob o controle dos órgãos jurisdicionais todas 
as crises jurídicas que possam gerar um estado de insatisfação.  
Não se trata, portanto, de mera garantia de acesso ao juízo (direito à ação), mas da 
própria tutela (proteção) jurisdicional (adequada, tempestiva e, principalmente, efetiva) 
a quem tiver razão. Ou seja, significa o próprio Acesso à Justiça.  
 
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. op. cit p. 101-102 
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atribuir segurança jurídica, até os delineamentos mais concretos a atrelados a 

sua aplicação em sede prática. Ultrapassando, então, uma percepção simplista 

de acesso às vias jurisdicionais para até os fundamentos dos modernos meios 

não adversariais que não se vinculam à atividade estatal.  

 

Sob uma ótica formalista a Constituição Federal estaria cumprindo o seu 

papel de garantidora do Acesso à Justiça ao atribuir tratamento igualitário entre 

os cidadãos, oportunizando-lhes acessar o Judiciário para apresentar suas 

demandas. Tal ponto de vista teria o condão de satisfazer estudiosos do direito 

com uma compreensão mais liberal acerca das funções do sistema jurídico 

brasileiro. Sua ótica se baseia na premissa de que todos nascem livres e iguais, 

sendo, portanto, os únicos responsáveis pelo seu destino, forjado à custa do 

esforço e/ou capacidades pessoais. 

  

  Vê-se, de tal modo, que os contornos multifacetados da (tão) analítica 

Constituição Federal Brasileira, a contemplar no texto dimensões de direitos tão 

diversificadas, não permitiria restringir a aplicação de tão relevante dispositivo 

normativo à sua interpretação gramatical estritamente liberal. 

 

Explico. Uma interpretação reducionista aos termos previstos na Carta 

Magna, serviria apenas para assegurar em sentido formal um acesso que não 

se efetivaria com a amplitude necessária a comtemplar as suas possibilidades 

multifacetadas, tendo em conta que a jurisdição formal do estado representa 

apenas um dos diversos matizes a viabilizar o acesso à justiça. 

 

Nesta linha, uma abordagem puramente liberal, pois, poderia declarar 

satisfeitos os anseios sociais pelo citado acesso, reconhecendo a sua 

implementação sob a égide da mera previsão em texto positivado, 

desconhecendo as demais possibilidades. 

 

O que se podia compreender era que, até o ano de 2015 este 

reconhecimento de uma multiplicidade de possibilidades de mecanismos de 

acesso à justiça se encontrava dependente de um esforço interpretativo mais 
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contundente, haja vista a roupagem exageradamente tecnicista dos textos 

normativos procedimentais (notadamente o antigo CPC).  

 

Não havia previsão expressa no Código de Processo quanto a 

manifestações mais ostensivas consagrando os outros mecanismos como meios 

igualmente importantes de acesso à justiça, salvo tímida remissão à condição de 

títulos executivos judiciais em relação às sentenças arbitrais (Antigo CPC – 

Art.475-N IV). 

 

Há que se notar, entretanto, que a falta de respaldo dada aos mecanismos 

não jurisdicionais de acesso à justiça pela legislação processual acentuaram o 

desprestígio aflorado na inadequação quanto à amplitude do texto constitucional, 

sem fazer a estes quaisquer acenos, ao revés, citando objetivamente a jurisdição 

formal do estado como um direito fundamental.   

 

Eis que, seguindo uma tendência reconhecida em diversos textos 

normativos promulgados após a Constituição, o novo CPC passa a respaldar as 

atividades extrajudiciais de acesso à justiça dando ao mesmo tempo um tom 

mais concreto aos institutos da mediação, da conciliação e da arbitragem, assim 

como preconizando as linhas interpretativas a serem dadas ao artigo 5º XXXV 

da Carta Constitucional. 

 

É importante pontuar que, indiscutivelmente, o Código de Processo Civil 

é o texto normativo de maior relevância para as abordagens ligadas às diversas 

atividades procedimentais do ordenamento brasileiro. Servindo, inclusive, como 

base subsidiária quando há silêncio na lei, conforme se observa nos termos do 

eu art. 1572 e da própria Lei de Arbitragem, alusiva à codificação processual em 

 

72Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou 
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e 
subsidiariamente. De igual forma, se observam remissões feitas ao Código de Processo 
Civil na aplicação da Lei de Arbitragem  
  
BRASIL, LEI Nº 13.256/2016 Código de Processo Civil. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm  acesso 
outubro de 2019. 
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seu art. 1473.De tal modo, se observa a importância desta mudança 

paradigmática promovida pela reinterpretação do texto constitucional, 

respaldada pela codificação matriz para os demais dispositivos processuais de 

ordem geral na legislação pátria.  

 

Vê-se, pois, que alguns fundamentos que se encontravam previstos nas 

entrelinhas do dito princípio da inafastabilidade da jurisdição, passam a ser 

reconhecidos em seu sentido amplo agora por manifestação concreta da 

legislação processual, sem contrariar o texto da Carta Magna, mas impondo-lhe 

uma lógica interpretativa mais adequada aos reclames das demandas da 

contemporaneidade.  

 

1.3 O ACESSO À JUSTIÇA COMO DESAFIO À EFETIVAÇÃO DO ART. 5º 

XXXV DA CONSTITUIÇÃO.  

 

 

A ideia de um acesso à justiça respaldado pela égide de uma nova 

dinâmica processual, decorrente das inovações implementadas pela legislação 

processual de 2015 se baseia de forma bastante nítida em um conjunto 

multifacetado de abordagens, pelas quais o processo civil passa a reconhecer a 

importância da participação dos sujeitos da lide como ferramentas 

imprescindíveis para a resolução das demandas, bem como para a produção de 

uma justiça mais eficaz quanto aos seus efeitos. 

 

De tal modo a compreensão de um processo justo está intimamente ligada 

à vinculação entre o procedimento formal do Estado de administração dos 

conflitos e a observância das garantias fundamentais da constituição Brasileira. 

O direito processual brasileiro passa então por uma estruturação de 

 

73Art. 14. Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham, com as 
partes ou com o litígio que lhes for submetido, algumas das relações que caracterizam 
os casos de impedimento ou suspeição de juízes, aplicando-se-lhes, no que couber, os 
mesmos deveres e responsabilidades, conforme previsto no Código de Processo Civil.  
 
 BRASIL, Lei 9.307/96 – Lei de Arbitragem. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm, acesso em setembro de 2019. 
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reconhecimento da importância dos princípios constitucionais para a produção 

dos efeitos práticos das suas normas.  

 

A despeito desta afirmação, pode-se depreender que nos termos do 

próprio código processual de 2015 e, em seu artigo 8º tem-se que: ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e as exigências do bem 

comum resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência, conforme delineia Humberto Dalla, pontuando as abordagens de 

Barroso74. 

 

Existe de forma expressa a imposição de que o magistrado ao analisar 

determinada demanda se debruce sobre os seus aspectos constitucionais, 

principalmente quando se está diante de situação de conflito entre normas. A 

determinação normativa de uma de abordagem hermenêutica no tocante às 

decisões judiciais demonstra, de forma expressa, a preocupação do legislador 

quanto a submissão do texto processual as garantias fundamentais, sobretudo 

no sentido de dar uma resposta juridicamente adequada aos jurisdicionados. Na 

prescrição do Código de Processo Civil75, tem-se que: 

 

 

74“[...] agora a hermenêutica passa a ser neoconstitucional, pressupondo que as normas 
podem assumir a feição de regras ou princípios e 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 seja mais 
adequada ao Espírito constitucional”. 
 
BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade 
democrática. in: PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Op. cit.p.125   
 
75 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: § 2º No caso de colisão entre 
normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, 
enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas 
fáticas que fundamentam a conclusão. 
 
BRASIL, LEI Nº 13.256/2016 Código de Processo Civil. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm  acesso 
outubro de 2019. 
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 Como elemento justificador desta mudança, percebe-se o crescente 

aumento de indivíduos buscando amparo judicial na busca de resolução para 

suas questões controversas. Note-se, entretanto, que esta busca não se dá por 

uma resposta estritamente formal, mas para que o estado-juiz possa dar uma 

resposta mais eficiente sobre a perspectiva de um mecanismo processual que 

seja efetivamente constitucionalizado.  

 

No entendimento de Cynara Silde Mesquita Veloso76, uma das condições 

para a construção de um estado democrático de direito é a segurança, por parte 

dos cidadãos, de que as suas demandas serão apreciadas à luz de um Poder 

Judiciário, ou de outras ferramentas de acesso justiça e, que estejam em 

observância as garantias constitucionais.  

 

Nesta linha não se pode dissociar o acesso à justiça em relação da 

produção de efeitos práticos para tais indivíduos ao passo que a prestação 

jurisdicional deve buscar não apenas estabelecer um sistema organizado de 

pacificação dos conflitos sociais como elemento intrínseco a própria estruturação 

da vida em coletividade - objetivo preponderante do Estado - como também 

assegurar que no plano individual o jurisdicionado possa ter a sua demanda 

resolvida de maneira plena e satisfatória.  

 

Há que se reconhecer, neste sentido, que os delineamentos do novo 

código de processo civil tiveram um papel de fundamental importância na 

reconstrução de um conceito alargado de acesso à justiça sob uma perspectiva 

constitucional, fundamentado no princípio da inafastabilidade da jurisdição. De 

tal modo, O código apresenta no seu artigo 3º77 a definição esmiuçada de como 

 

76[...] um sistema processual civil que não proporcione a sociedade o reconhecimento e 
a realização dos direitos, ameaçados ou violados, que tem cada um dos jurisdicionados, 
não se harmoniza com as garantias constitucionais de um estado democrático de direito. 

VELOSO, Cynara Silde Mesquita, Artigo O acesso à justiça sob a ótica do novo 
CPC/2015.  Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/49461/o-acesso-a-justica-
sob-a-otica-do-novo-cpc-2015>, acesso em Janeiro de 2020. 

77 Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1 É 
permitida a arbitragem, na forma da lei.§ 2 O Estado promoverá, sempre que possível, 
a solução consensual dos conflitos. § 3 A conciliação, a mediação e outros métodos 
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este acesso à justiça se manifestaria no plano prático apresentando, mais que 

possibilidades, perspectivas. 

 

 Em análise comparada, se identifica que o acesso à justiça prescrito nos 

termos do artigo 5º XXXV da constituição representa uma garantia preliminar de 

proteção ao direito de buscar a justiça na defesa dos interesses de cidadãos. 

Mais, pelo seu próprio caráter constitucional, não há por parte de tal texto um 

detalhamento mas apurado acerca de quais seriam as possibilidades concretas 

da abrangência de tal conceito "o acesso à justiça".  

 

Neste passo, a legislação processual em seu artigo 3º assume o papel de 

dar os contornos contemporâneos sobre quais seriam as possibilidades de 

acesso à justiça em caráter mais concreto, chancelando a mediação a 

conciliação e a arbitragem como instrumentos hábeis de materialização do 

princípio da inafastabilidade da jurisdição para além da sua compreensão 

tradicional, conforme Dalla78 preceitua.  

  

Importante reconhecer não apenas do ponto de vista jurídico-formal, mas 

sobretudo do ponto de vista simbólico, o fato de uma legislação processual 

reconhecer de forma expressa que a abrangência da garantia constitucional de 

acesso à justiça não se restringe somente a própria apreciação jurisdicional do 

Estado.  

 

 

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 nº 13.105/2015, Art. 334. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm.>Acesso 
em agosto de 2018. 
 
78 “[...] o artigo 3º do código de processo civil, ao se referir à apreciação jurisdicional, vai 
além do poder judiciário e da resolução de controvérsias pela substitutividade. O 
dispositivo passa a permitir outras formas positivas de composição, pautadas no dever 
de cooperação das partes e envolvendo outros atores”. 
 
PINHO, Humberto Dalla Bernardina, MAZZOLA, Marcelo, Manual de Mediação e 
Arbitragem – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p.62. 
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O âmbito extrajudicial de resolução voluntária das questões litigiosas 

ganha contornos consolidados na legislação brasileira ao se compreender que 

esta atividade de promoção de acesso à justiça deve ser conduzida 

preponderantemente, mas não exclusivamente, pelo estado-juiz.  

 

 De tal modo reconhece-se a plena possibilidade da coexistência de dois 

sistemas independentes mas complementares: no primeiro ter-se-ia a jurisdição 

estatal como forma uma atuação direta do poder público na resolução dos 

conflitos. No segundo se teriam as ferramentas não adversariais de resolução 

de conflitos em que a atuação do Estado seria difusa, apenas no sentido de servir 

de elemento garantidor da legalidade procedimental, mas se eu dever de 

conduzir o processo de forma direta. 

 

No tocante a esta possibilidade de se aplicarem múltiplas ferramentas 

para conduzir ao pleno acesso à justiça, teremos sempre a figura do Estado 

como instrumento legitimador. Nas palavras de Chiovenda79, mesmo naquelas 

hipóteses em que as ferramentas adequadas de acesso à justiça, que não 

tenham um caráter jurisdicional são suscitadas, haverá o reconhecimento 

normativo acerca da sua legitimidade para a produção de efeitos. 

 

Entenda-se que, por ser um princípio garantidor de acesso às ferramentas 

de materialização de outros direitos, o acesso à justiça constitucionalmente 

reconhecido deve contar com um alargamento conceitual (como efetivamente 

aconteceu por meio do Código de Processo Civil) de maneira que a proteção 

dada seja reconhecidamente ampla e irrestrita, chegando ao maior número de 

indivíduos e permitindo um nível de satisfação mais plena no que tange à 

pacificação social das lides.  

 

 

79 “[...] função do estado que tem por escopo a atuação da vontade concreta da lei por 
meio da substituição, pela atividade de órgãos públicos, da atividade de particulares ou 
de outros órgãos públicos, já no afirmar a existência da vontade da lei, já no torná-la, 
praticamente, efetiva”. 
 
CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. 3ªed. Trad. 
Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 8. 
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Neste segmento, fica nítida a necessidade de um redimensionamento dos 

níveis e possibilidades de aplicação prática do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição à luz das prescrições constitucionais atreladas a efetividade da sua 

aplicação prática. 

 

O reconhecimento da prática de outras ferramentas de acesso à justiça 

para além da jurisdição do Estado não exclui, mas incorpora estes meios como 

possibilidades socialmente viáveis para que se possa construir uma teia de 

proteção ampla em relação às garantias constitucionais direcionadas à de 

efetivação de direitos. 

 

De tal modo, reconhecem-se como as ferramentas adequadas de 

soluções de conflitos como sendo os meios incorporados pela Nova 

processualística constitucional a exemplo, como citou, a mediação a conciliação 

e arbitragem para ampliar o conceito de acesso à justiça. A incorporação de tais 

ferramentas têm como principal objetivo a ser cumprido assegurar o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição seja efetivado com nível máximo de produção dos 

seus efeitos concretos na vida dos administrados. 
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CAPÍTULO II 

2 - A EFETIVIDADE DOS MECANISMOS NÃO DECISÓRIOS DE 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E O SEU PAPEL NA APRIMORAMENTO DO 

ACESSO À JUSTIÇA  

 

Diante dos aspectos que foram abordados ao tratar das novas 

perspectivas constitucionais de ampliação do acesso à justiça, os mecanismos 

não decisórios despontam como os instrumentos eleitos pela legislação 

processual como as principais apostas para se tentar vencer as grandes 

barreiras em que o ordenamento atualmente encontra para garantir aos 

administrados a satisfação efetiva quanto ao seu pleito de prestação pública de 

acesso à justiça. 

 

Pode-se reconhecer, neste sentido, que em tempos de pós-modernidade 

em que há uma relativização de tempo e espaço, essas percepções devem estar 

plenamente adaptadas às demandas contemporâneas80 sob pena de quedarem 

socialmente ineficazes diante de uma realidade que se estrutura sob bases ainda 

insólitas, que passam por verdadeiro processo de reconstrução da sua 

identidade.  

 

Explico: com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a percepção 

humana acerca de suas próprias relações sociais e da maneira com que os 

cidadãos se relacionam com o estado e com todos os institutos a ele atrelados 

precisam ser adaptadas à realidade fática. As novas relações sociais forjadas 

em ambiente virtual e a existência de um direito atrelado a este tipo de situações 

socialmente reconhecidas demonstram como, nos tempos atuais o direito deve 

se adaptar para enfrentar demandas jamais antes experimentadas. 

 

80 Nas palavras de Luís Roberto Barroso, um período de mudanças e desconstrução 
dos paradigamas antes estabelecidos pela modernidade, em que o relativismo se 
apresenta como palavra de ordem e que evidencia pela relativização das verdades 
antes reconhecidas como absolutas: "entre luz e sombra, descortina-se a pós-
modernidade; o rótulo genérico que abriga a mistura de estilos, a descrença no 
poder absoluto da razão, o desprestígio do Estado; (…) uma época pós-tudo: pós-
Marxista, pós-Kenseniana, pós-Freudiana". BARROSO, Luís Roberto. A nova 
interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 2ª 
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 
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  A título de exemplo, no âmbito dos processos jurisdicionais não se pode 

negar a importância das provas eletrônicas, assim como a viabilidade de uma 

série de atos processuais serão praticados por meio de ferramentas de 

tecnologia, e tais quais as citações feitas por meio eletrônico, já previstas no 

artigo 246, V do NCPC:  A citação será feita: V – por meio eletrônico, conforme 

regulado em lei, assim como as possibilidades de audiências por 

videoconferência e o já previamente implementado sistema de processos por 

mídias virtuais. 

 

Nesta linha, os mecanismos não decisórios, principalmente fortalecidos 

pelo corte paradigmático promovido pela agregação do NCPC e da Lei de 

Mediação ao ordenamento jurídico pátrio, promovem a inserção de um conjunto 

de princípios norteadores que conquistam gradativamente espaço no contexto 

jurídico nacional, não apenas por viabilizarem aos litigantes buscar uma justiça 

mais célere e barata, mas pelo fato de estarem melhor adaptadas à dinâmica e 

à natureza dos conflitos e as demandas sociais hodierno quando reclamam mais 

objetividade e efetividade. 

 

De longa data se pode reconhecer que a dinâmica do antigo processo civil 

não tinha o condão de satisfazer de forma ampla os pleitos sociais. Nas palavras 

de Barbosa Moreira81 se verifica a denúncia em relação à insuficiência do 

processo nos moldes em que ele era conduzido. 

 

Os Mecanismos não decisórios de resolução de conflitos passam, diante 

de tal contexto de ressignificação dos institutos jurídicos ligados ao acesso à 

justiça, a representar a linha mestra de condução das vias de resolução dos 

conflitos, porquanto apresentam nova perspectiva de reconhecimento e de 

 

81 “Tomar consciência da multiplicidade de perspectivas possíveis no estudo do 
processo é despertar para a necessidade de conjugação de conhecimentos que até 
hoje, lamentavelmente, em regra, têm conservado a cerimoniosa distância uns dos 
outros”.  
 
BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Sobre a multiplicidade de perspectiva no estudo do 
processo. In: Revista de Processo, São Paulo, ano 13, n.49, p.13, janmar. 1988. In. 
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_bibliotec
a/bibli_servicos_produtos/bibli_informativo/bibli_inf_2006/Rev-FD-
SBC_v.24_n.2.01.pdf.> Acesso em Janeiro de 2020.  
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possibilidades de enfrentamento à velha lógica do processo formal 

descompromissado com o acesso pleno à justiça.  

 

Nessa perspectiva, Dalla82 relata a importância dos mecanismos 

adequados de soluções de controvérsias neste processo de reestruturação de 

toda a dinâmica processual, compreendendo o quê a verdadeira promoção de 

acesso à justiça deve se pautar em um enfrentamento sob várias frentes de 

atuação.  

 

Perceba-se que os mecanismos adequados de soluções de conflitos, 

MASC's representam de forma clara um caminho viável a promoção do acesso 

à justiça diante de tal contexto pós-moderno, considerando a necessidade de 

respostas que sejam céleres, módicas e que potencialmente tragam soluções 

que contemplem integralmente os anseios dos jurisdicionados em relação à 

solução dos seus conflitos 

 

Este processo de “desjudicialização do Judiciário”83 segue uma tendência 

em nível mundial a conceber que os mecanismos de acesso à justiça 

administrados apenas e tão somente pelo Estado corresponde a uma parcela de 

atuação insuficiente para dar vazão às demandas que crescem a cada dia.  

 

Caso a estrutura estatal não viesse é viabilizar a amplificação destes 

meios extrajudiciais de acesso à justiça, se chegaria a uma situação de colapso 

das instituições do judiciário e da própria estrutura social, no tocante às 

possibilidades te promover acomodação das relações sociais. Dalla84, neste 

passo, declara esta realidade antes conhecida como aplicável ao antigo sistema 

 

82 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. op.cit.p.34. 
 
83 Importa pontuar que a expressão desjudicialização do judiciário não significa, como 
já se pontuou, o abandono das vias jurisdicionais. Antes, deve-se compreender que o 
judiciário mantém a sua importância e inafastável como ferramenta genuinamente 
estatal de pacificação dos conflitos e gerenciamento das lides em sociedade. Mas deve 
- o judiciário - ser reconhecido como uma via de natureza subsidiária em relação às 
demais formas de acesso à justiça. 
 
84 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. op. cit. p.53. 
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reconhecido nos primórdios da jurisdição estatal, quando ainda não se 

reconhecia um sistema afetivo de jurisdição privada ou de métodos não 

adversariais de soluções de controvérsias. 

 

Há que se reconhecer que embora relevantíssimo para garantir segurança 

jurídica nas relações litigiosas, sobretudo ao afastar do indivíduo a possibilidade 

de fazer justiça com as próprias mãos, essa ideia de concentração estatal se 

apresentou como insuficiente para satisfazer as demandas contemporâneas, 

como se tem detalhado neste trabalho. Dalla85, pontua, ainda, que “superada a 

fase do desenvolvimento científico do processo, pugna-se por sua efetividade, 

como forma de viabilizar o acesso à ordem jurídica justa”. De tal modo, atrela-se 

a efetividade do processo à materialização do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição.  

 

Fixe-se, por oportuno que os meios não adversariais que são 

manifestações concretas do processo de desjudicialização, permitem que se 

reconheça um rol mais amplo de possibilidades para além do judiciário, mas sem 

excluí-lo, conforme Dalla86 expõe, por meio das lições de João Pedroso. 

 

Este fenômeno, portanto muito mais do que o reflexo de uma demanda 

social de ordem concreta, representa um contexto principiologico marcado pela 

 

85 [...] à medida em que o estado, vedando a justiça privada, retira do indivíduo a 
possibilidade de buscar, por suas próprias forças e, a resolução dos conflitos, assume, 
em contrapartida, o poder-dever de solucionados com justiça, uma vez que a 
perpetuação de pretensões insatisfeitas e controvérsias pendentes de resolução 
constituiria fonte de intensa perturbação da paz social. 
Op. Cit. p.55 
 
86“[...] a ideia de desjudicialização é pensada, no âmbito do direito e do sistema estatal, 
como alternativa à incapacidade de resposta dos tribunais a à procura (aumento de 
pendências), ao excesso de formalismo, ao custo, a razoável duração dos processos 
bem como as dificuldades inerentes ao acesso à justiça. [...] A desjudicialização (ou 
informalização) funciona como uma via de Mão dupla, contrapondo-se à judicialização 
ou juridificação. Para ele, as velhas questões devem ser desjudicializadas, de modo que 
as novas questões sejam judicializadas, permitindo, dentro do poder judiciário, que 
sejam abertas para novos debates. Possibilita, assim, tanto à sociedade, mais madura 
e responsável, resolver, em seara desjudicializada, seus conflitos, quanto ao judiciário 
debater questões difíceis que se apresentem”. 
 
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. op. cit. p.65. 



84 

 

própria natureza da pós-modernidade em que as relações humanas se 

encontram atualmente inseridas. De outro modo, a finalidade não é apenas 

modificar o sistema mas, para além disso, fomentar o costume de utilização do 

judiciário apenas como última ratio.  

 

Para tanto, faz-se necessária a adoção de medidas voltadas para a 

conscientização do cidadão quanto aos direitos que de fato lhe assistem bem 

como à compreensão das questões que envolvem o surgimento e a resolução 

de conflitos sob uma ótica muito adequada, do ponto de vista social. 

 

A própria dinâmica dos tribunais deve compreender as suas limitações em 

administrar de maneira isolada todos os conflitos que são passíveis de 

apreciação pela justiça, antes deve reconhecer a importância de um esforço em 

conjunto entre administração judiciária e organismos (públicos ou privados) 

voltados para a solução das lides. Neste sentido, Nelson Nery Júnior87 pontua a 

importância de que se reconheça o acesso à justiça como uma garantia que 

precisa ser materializada para além da jurisdição. 

 

Fica, portanto, afastada a possibilidade de se aplicar normas garantidoras 

de acesso à justiça sem observar os preceitos principiologicos que haverão de 

lhe dar Norte. De tal monta, se terá a constituição federal conferindo os nuances 

de aplicação prática da Norma de processo (esta, logicamente, reconhecendo e 

agregando os institutos não adversariais). 

 

Este reconhecimento sobre a relevância das técnicas não adversariais de 

soluções de conflitos com a finalidade de levar as partes a uma solução mais 

 

87 [...] pelo princípio constitucional do direito de ação, todos têm o direito de obter do 
Poder Judiciário a tutela jurisdicional adequada. Não é suficiente o direito à tutela 
jurisdicional. É preciso que essa tutela seja adequada, sem o que estaria vazio de 
sentido o princípio. 
 
JUNIOR, Nelson Nery. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. – 8ed. 
Ver., ampl. e atual. com as novas súmulas do STF e com análise sobre a relativização 
da coisa julgada. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2004. – (Coleção estudos 
de direito de processo Enrico Tullio Liebman; v. 21. 
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satisfatória a ambas pode ser verificada na própria exposição de motivos do novo 

Código de Processo Civil88. 

 

É possível reconhecer que as manifestações normativas presentes 

principalmente na última década do século XX demonstraram de maneira clara 

o desfazimento das estruturas jurídicas que, nos seus moldes tradicionais, 

afetavam diretamente os pleitos sociais de acesso (sobretudo o acesso à justiça) 

por parte das classes menos favorecidas da população.  

 

As medidas adotadas pelo Estado, sejam aquelas consubstanciando em 

ações de políticas públicas ou em manifestações normativas, reconhecem a 

necessidade de se aproximar a aplicação das prestações públicas da sociedade 

a quem ela se direciona. Luiz Vianna Werneck89, no início do século XXI, já 

sinalizava esta fase embrionária de mudanças de paradigma ao evidenciar a 

inserção de novas óticas sob os direitos dos cidadãos. 

 

Os esforços para ampliar o rol de possibilidades de direitos a serem 

abarcadas por estes movimentos jurídicos em prol da expansão da das garantias 

constitucionais são incorporados nesta mesma sistemática geral responsável 

pelo conjunto de ações que atualmente se veem implantadas em todo o território 

nacional com o objetivo de reduzir as dificuldades de acesso do cidadão à justiça. 

 

88“Pretendeu-se converter o processo em instrumento incluído no contexto social em 
que produzirá efeito o seu resultado. Deu-se ênfase à possibilidade de as partes porem 
fim ao conflito pela via da mediação ou da conciliação. Entendeu se que a satisfação 
efetiva das partes pode dar se de modo mais intenso se a solução é por elas criada e 
não imposta pelo juiz”. 
 
Exposição de Motivos do Novo Código de Processo Civil, Diponível em 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf>, acesso 
em Janeiro de 2020. 
 
89“[...] processo contemporâneo de crescente invasão do direito na vida social – e que, 
no Brasil, teve seu caminho ditado pelo movimento de auto-reforma do Poder Judiciário 
– a criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais talvez represente um significativo 
‘divisor de águas’. Ainda que integrem o conjunto mais geral de modificações técnicas 
concebidas no sentido de aproximar lei e sociedade [...]”.   
 
VIANNA, Luiz Werneck et al. A Judicialização da Política e das Relações Sociais no 
Brasil. Rio de Janeiro :  Revan, 2001. p. 155. 
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Na maioria das vezes o que se observa é que a morosidade do Estado 

em dar respostas adequadas ao pleito dos cidadãos buscando justiça faz com 

que não se consiga produzir uma adequação resolutiva. Antes, um sistema 

jurídico que garantisse respostas mais imediatas, com um grau de segurança e 

de efetividade, se chegaria de forma muito mais próxima há uma prestação 

jurisdicional em plena conformidade com a carta Magna. Mauro Cappelletti90 

declara essa perspectiva ao pontuar que: “é preciso acrescentar a energia e o 

zelo particulares à máquina burocrática, a qual, muito amiúde, torna-se lenta, 

inflexível e passiva na execução de suas tarefas”. 

 

A própria postura dos magistrados ao analisar uma determinada demanda 

deve se observar o contexto social e econômico no qual os contendores se 

encontram inseridos, tendo consciência das dificuldades que muitos destes 

sujeitos estão submetidos ao litigarem em juízo, ao revés dos custos e do 

desgaste físico e psicológico.  

 

Note-se que não se está, neste ponto, defendendo a ideia de que o 

julgamento será definido em razão dos contornos Morais sensíveis à situação de 

hipossuficiência. Direito é direito, e uma resposta constitucionalmente adequada 

é obrigação a ser cumprida por cada magistrado.  

 

Entretanto, ao identificar que existe um problema de acesso de corrente 

de questões ligadas às desigualdades sociais, deverá o magistrado adotar uma 

postura ainda mais cautelosa no sentido de viabilizar que a prestação 

jurisdicional se dê de forma ampla, rápida e efetiva. Importante estudo de direito 

comparado desenvolveu Adrian Zuckerman91 ao abordar o meio pelo qual o 

 

90 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre, RS: Sergio 
Antonio Fabris, 1988, p.55. 
 
91 “A sense of crisis in the administration of civil justice is by no means universal, but it 
is widespread. Most countries represented in this book are experiencing difficulties in the 
operation of their system of civil justice. Whether the difficulties take the form of 
exorbitant costs or of excessive delays, they have serious implications.  As we have 
seen, cost can place access to justice beyond the reach of citizens with limited means. 
Delays may render access to justice useless. Each of these phenomena may have many 
and varied ramifications for the social fabric. A denial of justice to the poor contributes to 
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processo deve se desenvolver observando elementos sociais diversos para a 

sua plena efetividade: 

 

Neste mesmo sentido, José Renato Nalini92 traz à discussão as demandas 

da contemporaneidade quanto à natureza das ações adotadas pelos 

magistrados (e do Poder Judiciário como um todo) em estabelecer - para a 

compreensão de um direito que busca satisfazer tanto as questões jurisdicionais, 

quanto as sociais93 - parâmetros de atuação que foquem na melhoria do 

atendimento aos jurisdiciionados, compreendendo que o acesso à justiça é, de 

fato, atribuição do Estado que deve buscar a sua promoção nos mais diversos 

braços de atuação        

 
 

Note-se que a compreensão a ser atribuída a estes mecanismos diversos 

de acesso à justiça não devem ser vista como ferramenta a substituir o Poder 

Judiciário ou suplantar-lhe a importância quanto instrumento primeiro do Estado 

 

deprivation and social alienation. Delays can render the judicial protection of rights 
ineffectual, reduce the value of rights, adversely affect economic activity, and lead to 
economic distortions. Of course, there are always cost implications to justice, as we have 
observed, and there are inevitable delays. But no society can remain indifferent when 
cost and delay reach proportions that threaten the justice system as a whole”  
 
ZUCKERMAN, Adrian.A.S. Civil Justice in Crisis: Comparative Perspectives of Civil 
Procedure. New York: Oxford, 1999, p. 12/13. 
 
92 “Quem não se aperceber de que os tempos são outros e que o acesso à Justiça é 
algo de muito mais sério do que garantir a institucionalização do conflito mediante o 
processo, poderá ser surpreendido com a substituição da Justiça convencional por 
outras formas de maior eficiência na mitigação da sede de justiça de que padece a 
humanidade aflita, mas participante, deste final de milênio. É o momento de se ensinar 
o juiz a conviver com alternativas diversas de realização da justiça, humilde na 
convicção de que não é só ele o concretizador do justo, mas precisará coexistir com as 
tendências de solução pacífica dos conflitos, sejam elas a conciliação, a mediação, a 
arbitragem ou mesmo certas formas incipientes de justiça privatizada”. 
 
NALINI, José Renato. Novas Perspectivas no Acesso à Justiça. Disponível em: 
http://www.dhnet.org.br/dados/lex/acesso/textos/perspec_justica.html. acesso em 
janeiro de 2020. 
 
93 Frise-se O que a atuação do magistrado no sentido de auxiliar na promoção da justiça 
social deve ser conduzida nos estritos limites da legalidade, e com o máximo de cautela 
para que não se empurra nas perigosas medidas de ativismo judicial. Estas, diga-se por 
oportuno, tem sido algumas das situações mais desafiadoras na luta para blindar o 
direito e, especialmente, a constituição, das moralidades pessoais do julgador. 
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para promover a pacificação social, mas sim ser visto como mais uma alternativa 

a atuar sob a chancela e contando com o reconhecimento do estado para atuar 

promovendo a justiça e auxiliando a concretização da cidadania. 

 

O reconhecimento de que o Estado não tem o condão de absorver de 

forma monopolista a gerência das demandas sociais é vista e reconhecida pelo 

próprio estado ao passo que se prevê na atuação administrativa dos serviços 

públicos um sem número de possibilidades de particulares atuarem em nome da 

Administração através de concessões ou permissões em que geralmente se 

explorará uma atividade de natureza especializada que o estado não tem 

condições de realizar de maneira direta. 

 

Para além dos aspectos que conferem segurança jurídica e ampliação do 

acesso à justiça por meio dos mecanismos não adversariais de resolução de 

conflitos pode se identificar em todas as suas manifestações a característica da 

celeridade, O que representa um fator de inafastabilidade importância na busca 

pela condução constitucionalizada do princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

Em célebre frase, Ruy Barbosa94 já se manifestou ou ao tratar a questão da 

morosidade da justiça, sendo acompanhado por Sidnei Beneti. 

 

Neste passo, despontam hoje, como já se citou, os equivalentes 

jurisdicionais95 como ferramentas de complementação ajude são estatais, 

preconizados em sede processual e constitucional auxiliar na resolução de 

 

94 Justiça atrasada não é Justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Porque a 
dilação ilegal nas mãos do julgador contraria o direito das partes e, assim, as lesa no 
patrimônio, honra e liberdade. 
 
BARBOSA, Ruy. Disponível em 
<https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI252901,101048-
Protagonista+da+Historia+II>, Acesso em janeiro de 2020. 
 
95 Podem ser reconhecidos como equivalentes jurisdicionais as ferramentas de apoio à 
jurisdição do Estado, notadamente aquelas que promovem a resolução de conflitos por 
meio de uma atividade participativa dos sujeitos em situação litigiosa, 
preponderantemente se utilizando de um terceiro sujeito, desinteressado e alheio ao 
conflito que, embora desprovido de prerrogativas jurisdicionais tradicionais, atua como 
elemento promotor de acesso à justiça por expressa delegação, ou concordância das 
partes. 
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conflitos confrontando os problemas tradicionalmente verificados nos diplomas 

normativos anteriores. 

  

 Os reconhecidos MASC’s, representam a forma mais importante de 

promoção de acesso à justiça prevista na legislação processual e correlata (leis 

de mediação e de arbitragem) que se pode reconhecer hodiernamente.  

 

Estes apresentam características que lhes diferenciam da estrutura 

processual tradicional, trazendo consigo uma série de benefícios aos 

jurisdicionados ao apresentar características bem específicas, projetadas 

exatamente para se contraporem às más experiências observadas no 

formalismo processual extremado e alheio às prescrições constitucionais. 

 

Dentre as características que trazem inovação procedimental, pode-se 

reconhecer em primeiro plano a ruptura com o formalismo processual, na medida 

em que se dá a maior importância à informalidade e ao princípio da 

instrumentalidade das formas, sempre com o objetivo de facilitar o acesso às 

manifestações das partes litigantes, independente da sua condição econômica 

ou do seu nível de conhecimento formal.  

 

Ademais, abre-se a possibilidade de formulação dos juízos de equidade, 

viabilizando-se que as partes possam resolver as suas questões sem, 

necessariamente, se pautarem em manifestações de direito formalmente posto. 

Neste sentido, tem-se que, sob expressa autorização das partes, o terceiro 

alheio ao litígio poderia auxiliar a resolução do conflito tendo como parâmetro 

apenas o seu conhecimento vulgar, independentemente de prescrições 

normativas acerca daquela temática.  

 

Há, nesta senda, um conjunto de medidas que incentivam as partes a 

buscarem uma composição de forma direta, preferencialmente sem estarem 

suscetíveis as intervenções dos terceiros alheios ao conflito (mediadores, 

conciliadores ou árbitros). Nota-se, que, como regra, quanto menor o grau de 

interferência do terceiro alheio ao conflito, maiores são as chances de que um 

eventual acordo firmado entre as partes posso contar com efetividade na 
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produção dos seus efeitos, à medida em que as partes - por elas mesmas - 

participaram diretamente a construção do acordo que lhes sobrevirá 

 

Se observa, ainda, como elementos que se diferenciam das vias 

jurisdicionais tradicionais, uma preocupação em relação à celeridade 

procedimental em relação às manifestações proferidas pelas partes, bem como 

pela confidencialidade, que estabelece que toda e qualquer questão levantada 

pelos litigantes não poderá, como regra96, ser publicizada pelos sujeitos que a, 

direta ou indiretamente, participarem do procedimento.   

 

 O acesso à justiça, nos termos em que vem sendo construído pelas 

recentes legislações a ele afeitas, precisa se fundamentar em quatro prefeitos a 

ele atrelados. O da acessibilidade refere à garantia de que as partes têm de 

poder se manifestar formalmente em juízo mas, para além de tal prerrogativa, 

poder se beneficiarem de tal garantia a despeito de circunstâncias variantes 

(sociais e/ou financeiras), já denunciadas como potenciais dificultadoras do 

acesso à justiça.  

 

Cappelletti e Garth97 já se manifestaram sobre tais elementos que afetam 

a possibilidade de acesso à justiça por parte da maioria dos administrados, 

exatamente em razão das questões de ordem econômica. Asseveram que esta 

 

96 Muito embora seja reconhecido como regra, nas atividades da mediação, o princípio 
da confidencialidade a assegurar o sigilo em relação as manifestações proferidas pelas 
partes, este não é absoluto. Cite-se o exemplo do artigo 30 § 3º da Lei de Mediação a 
estabelecer que a regra da confidencialidade não é obrigatória quando se está diante 
da prestação de informações referentes à ocorrência de crime de ação pública. 
 
97 “Pessoas ou organizações que possam recursos financeiros consideráveis a serem 
utilizados tem vantagens óbvias ao propor ou defender demandas ponto em primeiro 
lugar, elas podem pagar para litigar. Podem, além disso, suportar as delongas do litígio. 
Cada uma dessas capacidades, em mãos de uma única das partes, pode ser uma arma 
poderosa; a ameaça de litígio torna-se tanto plausível quanto é ativa. [...] Julgadores 
passivos, apesar de suas outras e mais admiráveis características, exacerbam 
claramente esse problema, por deixarem as partes a tarefa de obter e apresentar as 
provas, desenvolverem discutir a causa dentro de um prazo razoável e, para muitas 
pessoas, uma justiça inacessível”. 
 
CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant , op. cit. p. 08 
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situação de desequilíbrio agrava-se quando não há, por parte do magistrado, 

sensibilidade adequada para perceber tais nuances. 

 

As causas externas que afetam diretamente a implementação de tal 

princípio, como se pontuou, são diversas. Estes aspectos multifatoriais a afetar 

o primado do acesso à justiça são plenamente compreensíveis em razão de que 

o direito é construído por manifestação tipicamente social e, portanto, nasce em 

razão das próprias demandas em sociedade, sendo por elas influenciado em sua 

gênese. 

 

Pautando-se em tal compreensão, Paroski98 coaduna o posicionamento 

de Cappelletti e Garth, ao reconhecer a multiplicidade de elementos que 

precisam ser conjugados concomitantemente para se costurar um conceito de 

acesso à justiça atrelado a uma ordem jurídica justa. 

 

Seguindo, tem-se a operosidade, que se pauta na obrigação de todos os 

agentes envolvidos nos procedimentos de promoção de acesso à justiça 

(incluindo, neste aspecto, as partes) adotarem medidas direcionadas à adoção 

de um conjunto de atividades colaborativas, no sentido de se chegar a uma 

solução juridicamente adequada e socialmente satisfatória. Dalla99 pontua a 

importância de tal princípio sinalizando que o magistrado: 

 

98“O acesso à justiça, quando se pensa em processo jurisdicional, significa, ainda, 
romper barreiras e introduzir mecanismos de facilitação não apenas do ingresso em 
juízo, mas também de fornecimentos de meios (materiais, financeiros etc) adequados 
durante todo o desenvolvimento do procedimento; significa redução de custos, 
encurtamento das distâncias, duração razoável do processo, diminuição de 
oportunidades de impugnação às decisões jurisdicionais (otimização do sistema 
recursal) e efetiva participação na relação processual, dentre tantos aspectos que 
podem ser ressaltados.”  
 
PAROSKI, Mauro Vasni. Direitos fundamentais e acesso à justiça na Constituição. 
São Paulo: LTr, 2008, p.138. 
 
99 “[...] deve superar a ideia de que o jurisdicionado é um mero destinatário da tutela, 
dando atenção a sua condição concreta como ser humano, com todos os elementos 
que o cercam. Importante também, ainda no ponto da operosidade, destacarmos os 
mecanismos alternativos de soluções de controvérsia é o investimento nos ditos 
equivalentes jurisdicionais, em especial a conciliação e a mediação, permitindo-se que 
se solucione os litígios mais rapidamente e acima de tudo, alcançando o escopo de 
promover a participação social”. 
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De tal maneira se passa a reconhecer que uma postura de protagonismo 

em relação às partes litigantes é absolutamente saudável para a boa condução 

dos procedimentos a luz da moderna processualística. Note-se que o direito, 

através da legitimidade conferida às ferramentas não adversariais requer um 

esforço conjunto de todos os elementos envolvidos no litígio para que a resposta 

juridicamente correta seja dada e que a pacificação social seja alcançada de 

maneira plena. 

 

Reconhece-se, ainda, o princípio da utilidade no qual se assegura que 

por meio do procedimento jurídico de administração de lides (seja judicial ou não) 

se garanta à parte que sair vitoriosa em determinada que o direito que lhe caiba 

seja efetivamente entregue. Ademais, considerando as circunstâncias materiais 

atinentes à parte que sair vencida de uma demanda judicial, deve-se buscar que 

a situação menos danosa seja a ela atribuída, na medida das possibilidades, 

reconhecendo-se, nesta linha, que a função do direito não é sancionar os 

vencidos, mas garantir a entrega do direito àqueles que efetivamente o detém. 

 

 Como compreensão lógica desta construção de um arcabouço 

teórico direcionado a inserção de novas práticas de gerenciamento de conflitos 

no direito brasileiro, indispensável destacar o conceito do sistema de justiça 

multiportas, como elemento que sintetiza todo o conjunto de ferramentas 

direcionadas à implementação de uma justiça plena, pautada em preceitos 

constitucionais.  

 

Muito embora se tenha pontuado a importância da participação de todos 

os indivíduos ligados ao processo para que a sua resolução se dê de maneira 

plena, é inequívoca a importância do Estado como figura que direciona, 

estabelece parâmetros formais de segurança jurídica e, em última instância, 

confere legitimidade formal aos procedimentos não adversariais.  

 

 
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. op. cit. p. 63 
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Neste ponto, Delton Meireles e Giselle Marques100 aclaram a ineficácia do 

sistema decisório sentencial tradicional para viabilizar o acesso pleno à ordem 

jurídica justa. 

 

Desta forma, pode-se depreender que há em maior ou em menor medida, 

uma responsabilidade estatal de entregar ao jurisdicionado uma resposta que 

seja útil à resolução do seu conflito e que esteja amplamente respaldada pelo 

direito. Lenio Streck, já há muito, pugna pela compreensão de que existe sim 

uma resposta constitucionalmente correta101 e que deve ser reconhecida como 

um braço de resistência do direito a despeito das moralidades dos seus 

operadores. 

 

O citado sistema multiportas de solução de conflitos, em sintonia com a 

sistemática constitucional de ampliar as possibilidades de acesso à justiça, se 

encontra, portanto, chancelado pelo Código de Processo Civil, ao prever 

expressamente a possibilidade de expansão do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição para outras esferas alheias à jurisdição processual.  

 

Não se trata neste ponto de uma substituição de instâncias, mas tão 

somente de uma ampliação no rol de possibilidades apresentadas aos cidadãos 

na busca pela satisfação dos seus pleitos por intermédio do Estado 

 

100“A cultura da sentença, que tende a solucionar pontual e autoritariamente o conflito, 
promovendo uma noção artificial e violenta de pacificação, aos poucos, vem 
possibilitando espaço a uma cultura do consenso, baseada na legitimidade do resultado, 
construído a partir da autonomia e responsabilidades das partes”. 
 
MEIRELLES, Delton Ricardo Soares; MARQUES, Giselle Picorelli Yacoub. Reformas 
Processuais e a Mediação no Projeto do Novo Código de Processo Civil: Uma 
Busca pela Efetividade. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=3dcc0806127ac687>. Acesso em 
janeiro de 2020. 
 
101 O conceito de resposta constitucionalmente correta está vinculado aos fundamentos 
teóricos da Crítica Hermenêutica do Direito, do professor Lenio Streck, e que reclama 
um posicionamento técnico e isento por parte dos magistrados no sentido de decidirem 
em estrita observância ao que se pode depreender dos princípios constitucionais. De tal 
modo, estariam vedadas todas as ações rescisórias com inclinação às moralidades do 
julgador. Segundo Lenio, portanto, em relação aos jurisdicionados existiriam marca 
bolso constitucional que Deus daria garantias de prestação jurisdicional justa e objetiva 
dentro daquilo que o direito preceitua. 
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2.1 A EVOLUÇÃO DA FERRAMENTA DE MEDIAÇÃO E SUA CAPACIDADE 

DE PROPORCIONAR O ACESSO À JUSTIÇA PACIFICADORA 

 

No âmbito das atividades de gerenciamento de conflitos, como se abordou 

no anteriormente, há – dentre os MASC’s - indiscutível ganho material na 

celeridade da prestação dos serviços de acesso à justiça, assim como na 

qualidade dos resultados decorrentes de tais atividades. 

 

Os meios não adversariais pugnam por uma roupagem de solução que se 

preocupa não apenas com a atividade típica do Estado em oferecer ao 

administrado a possibilidade formal de promover a solução de seus conflitos 

(com base na previsão constitucional e nos delineamentos da legislação 

processual), mas sobretudo demonstram uma preocupação efetiva em se 

promover uma prestação efetiva e duradoura em relação à produção dos seus 

efeitos. 

 

Noutros termos, as resoluções observadas mediante decisões de 

terceiros podem terminar o conflito do ponto de vista estritamente objetivo, 

quanto ao número de processos em tramitação perante o Judiciário, entretanto, 

há insatisfação reconhecível para uma das partes, ao menos.  

 

Dificilmente se verificará - em manifestações decisórias de cunho 

jurisdicional - uma satisfação particular em relação a ambas às partes 

concomitantemente. Isto, posto que a pretensão resistida impossibilita que o 

direito subjetivo em questão seja assegurado integralmente a cada um dos seus 

pleiteantes. 

 

Partindo do pressuposto de que o acesso à justiça possui um caráter 

multifacetado e de que o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição 

deve ser compreendido de maneira ampla, se pode afirmar, indubitavelmente, 

que as inovações estabelecidas pela legislação a chancelar os métodos 

adequados de soluções de controvérsias representam a opção escolhida pelo 

legislador para que serve atingir o ideal de justiça pacificadora. 
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Esta, representa um conjunto de ações voltadas para o alcance de uma 

prestação satisfatória sob o enfoque da atividade estatal de gerenciamento de 

conflitos, somando sim a produção de efeitos que reflexo imediato na vida dos 

jurisdicionados em situação de litígio. 

 

Noutras palavras, a justiça pacificadora Não se preocupa apenas em 

promover uma redução substancial em relação à quantidade de processos em 

tramitação perante o judiciário. Mas, principalmente, promover uma atividade de 

acesso à justiça que garanta em termos práticos que os conflitos sejam, na 

medida do possível resolvidos da maneira mais branda, rápida e consensual 

possíveis 

 

Não se nega, em absoluto, a importância da atividade judicial formal do 

Estado como elemento garantidor, em ultima ratio, do acesso à justiça por 

intervenção do poder público. Mas o fato é que a implementação das ferramentas 

não adversariais de resolução de controvérsias perpassam o conceito clássico 

publicista de pacificação dos conflitos sob uma perspectiva generalista, que 

pressupõe que o bom cumprimento da atividade jurisdicional se restringe em pôr 

fim à possibilidade de rediscussão da demanda já apreciada.  

 

Esta compreensão, entretanto, não se configura como sendo a mais 

acertada, principalmente por que não contribui significativamente para a 

construção do ideal de welfare state102, em que, dentre outros fatores, se 

reconhece a promoção de acesso à justiça com efetividade plena quanto à 

produção dos seus efeitos.  

 

 
102 Conceitua-se para fins do presente trabalho o welfare state - Estado de bem-estar 
social - como perspectiva estatal atrelada aos Campos social e econômico em que se 
verifica uma adequada distribuição de riqueza entre os cidadãos, a adoção de medidas 
protetivas por parte do Estado no sentido de garantir - com qualidade - o acesso aos 
serviços necessários a organização e gerenciamento da vida social, bem como a 
implementação de medidas voltadas para combater as desigualdades. Pode ser 
reconhecida como a sua característica mais nítida a defesa de direitos e prerrogativas 
dos cidadãos, garantindo-lhes acesso amplo às prestações estatais. 
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Neste sentido, Humberto Dalla103 pontua acerca da necessidade de se 

repensar os meios de acesso à justiça, em face da insustentabilidade das vias 

jurisdicionais formais, considerando que as características sociais 

contemporâneas reclamam meios mais preocupados em promover a gestão dos 

conflitos com vistas a manter as relações sociais e/ou jurídicas entre os litigantes 

para além do da situação de conflito. 

 

 Os movimentos em prol das ferramentas não adversariais de solução de 

controvérsias passaram a ser discutidas de maneira mais objetiva, no Brasil, a 

partir da década de 1990. Historicamente se pôde identificar inúmeras 

manifestações jurídicas sociais voltadas à consecução destes, sendo, entretanto 

reconhecido como mais relevante, o advento da Lei de Arbitragem em 1996104 e 

o posterior reconhecimento das suas sentenças no rol de títulos executivos 

judiciais. 

 

 Tal medida corroborou para o reconhecimento da sua força normativa em 

momento ainda carente de um conjunto de medidas de ordem principiologica de 

ampliação do ideal de acesso à justiça, quando, ainda de forma embrionária, os 

cidadãos começaram a pensar impossibilidades viáveis para satisfazer seus 

interesses em juízo, para além dos procedimentos jurisdicionais ordinários  

 

Indiscutível o fato de que as atividades de mediação datam de priscas 

eras em época cuja caracterização do estado de direito não era uma realidade. 

 

103 Não se duvida mais que a jurisdição, hoje, não atende de forma efetiva à demanda 
social de pacificação e resolução das controvérsias, além de não ter sido capaz de 
acompanhar o frenético e acelerado ritmo das transformações culturais e sociais que 
vivenciamos desde o fim do milênio passado do estado. 
 
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Op.cit. p.927. 
 
104  MUNIZ, Petrônio R.G. Artigo – Folha de São Paulo – 18 de outubro de 1996. “No dia 
23 de setembro passado, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou o 
diploma legal em cerimônia digna da celebração de um tratado internacional em 
presença de dignitários estrangeiros. Esse marcante ato público de consideração e 
apreço ao ilustre autor do projeto de lei demonstrou igualmente, "ad perpetuam 
reimemoriam", a relevância fundamental da matéria para o processo de modernização 
institucional do país em conjuntura globalizante”. Disponível em < 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/10/18/opiniao/9.html> Acesso em janeiro de 
2020. 
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É possível, neste aspecto, reconhecer que mesmo antes das primeiras 

codificações o homem já buscava a composição de seus conflitos através de 

ferramentas que viabilizassem a harmoniosa da vida em sociedade, dentro de 

parâmetros reconhecidos como legalmente aceitáveis em cada respectiva 

sociedade.  

 
Os institutos não adversariais, desta forma são extremamente antigos nos 

registros da humanidade, de modo que a sua recente reinserção apenas 

confirma as práticas já adotadas como meio de acesso à justiça em diversas 

sociedades.  

 

Pode-se pontuar que em momento anterior ao surgimento dos estados 

nacionais, não havia, a princípio, a caracterização de um poder estatal 

formalmente constituído, cabendo a cada grupamento definir os critérios a serem 

utilizados para a resolução dos seus conflitos. De tal maneira, legitimavam-se 

indivíduos para atuarem na condição de promotores da justiça. Tais 

organizações humanas baseavam-se, sobremaneira, nos costumes sociais, haja 

vista a inexistência de legislação própria a tratar de tais temáticas. Neste passo, 

Carreira Alvim105, pontuando os ensinamentos de Moreira Alves, aborda a 

caminhada histórica de tais mecanismos:  

 

 Tomando-se como paradigma o Direito Romano, é possível reconhecer 

quatro importantes etapas no contexto evolutivo dos Meios Adequados de 

Soluções de Controvérsias. Na primeira delas os conflitos existentes entre os 

indivíduos ou entre grupos antagônicos por meio do uso da força, de modo que 

a atuação do Estado, ainda extremamente tímida, interviria em questões 

atreladas à religião. Os costumes sociais, então reconhecidos como fontes do 

 

105 “No princípio, quando ainda inexistia o Estado, como poder político, os conflitos de 
interesses eram resolvidos pelos próprios litigantes, ou pelos grupos a que pertenciam, 
sendo a transposição dessa modalidade de justiça privada para a justiça pública produto 
de uma lenta e segura evolução”.  
 
ALVIM, J.E. Carreira. Tratado Geral de Arbitragem. Belo Horizonte: Mandamento, 
2000, p. 15 - 16 
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direito, passaram a estabelecer regras distintivas entre aquela violência 

reconhecidamente e legítima e aquela não amparada pelo direito. 

 

Posteriormente se reconheceu o surgimento do chamado arbitramento 

facultativo. Com base neste procedimento o indivíduo que se sente se lesado 

pela conduta de outrem optaria, em razão de um acordo com agressor, ser 

indenizado sobre parâmetros justos aos olhos de ambos, ou ainda designar um 

terceiro desinteressados e alheio ao conflito (um árbitro) para estabelecer tal 

parâmetro. 

 

Na etapa seguinte se verifica o surgimento do Arbitramento obrigatório, 

pelo qual no estado impunha às partes não apenas a obrigação de designar um 

árbitro para determinar a indenização que deveria ser paga, como também 

adotar as medidas necessárias para assegurar que sentenças viessem a ser 

cumpridas. 

 

Na última fase, o Estado afasta de forma integral a possibilidade de 

implementação da justiça privada, estabelecendo os pilares tradicionais da 

jurisdição estatal em seu sentido clássico. Desse modo a justiça era promovida 

integralmente sobre a égide do Estado, que julgava e executava, caso fosse 

necessário. Note-se, entretanto, que na hipótese de as partes entraram em 

consenso durante a tramitação do procedimento, sempre caberia a resolução106. 

 

Os conflitos sociais, inerentes a qualquer grupamento humano, 

estabeleciam a ideia de que o Estado ou a figura que fizesse as suas vezes 

precisaria interferir de maneira positiva, de modo a impedir a perpetuação do 

litígio e promover a pacificação entre os indivíduos, requisito para a estabilidade 

e para a convivência em grupo. 

 

 

106 Tomando-se como base o Direito na Roma antiga e considerando o conteúdo destas 
quatro fases, pode-se colocar, do ponto de vista do desenvolvimento do sistema 
processual romano, que a terceira fase se atrelava aos elementos da “legis actiones” e 
o da “per formulas” e a última fase vinculada ao da “extraordinaria cognitio”. 
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Mesmo quando já se reconheciam de forma clara a existência de 

ferramentas jurisdicionais de soluções de conflitos, já se fortalecia a ideia de que 

os Tribunais deviam ser reconhecidos como instâncias preferencialmente 

evitáveis, de modo que a busca pela jurisdição era amplamente desencorajada 

pelo próprio Estado. Pode-se citar como exemplo dessa dinâmica o decreto do 

imperador chinês Hang Hsi107 estabelecendo como no século XII a política de 

administração de processos deveria ser conduzida. 

 

O fortalecimento dos sistemas jurídicos pautados em normas codificadas 

cada vez mais sofisticadas – nesse aspecto, aquelas criadas por sistema formal 

previamente estipulado pelo Estado - viabilizou que houvesse mais segurança 

jurídica e objetividade na condução das relações conflituosas, bem como na 

formulação das decisões ou da composição de conflitos.  

 

A incerteza do absolutismo passa então a dar lugar à segurança dos 

códigos. Neste sentido o conteúdo material daquilo que estava escrito passava 

a ser reconhecido como fator secundário, vez que a ideia de certeza implícita na 

prescrição normativa era o principal elemento a ser considerado. 

 

Neste período se reconheceu a ideia de positivismo como indispensável 

sistema para a aplicação e interpretação do direito, exatamente por ser este um 

modelo antagônico à sistemática dos regimes absolutistas, em que a segurança 

jurídica era praticamente inexistente108. 

 

 

 
107 “Ordeno que todos aqueles que se dirigirem aos tribunais sejam tratados sem 
nenhuma piedade, sem nenhuma consideração, de tal forma que se desgostem tanto 
da ideia do Direito quanto se apavorem com a perspectiva de comparecerem perante 
um magistrado”. 
 
Hang Hsi (cf. Legal Institutions in Manchú China, Van der Sprenkel, 1962, p. 77) in: 
<http://www.ouvidoria.ufrj.br/images/stories/Ouvidoria/Seminarios/mediacao_conflitos_
humanizacao_justica_27abr2009.pdf>, acesso em janeiro de 2020. 
 
108 Ressalvam algumas situações específicas em que, em pleno período absolutista, se 
reconhecia a força normativa das legislações escritas a vincular tanto as relações 
envolvendo os súditos quanto trazendo também elementos limitadores aos monarcas. 
Cite-se, a título de exemplo a “Bill of Rights” inglesa que, em 1689, limitava as 
prerrogativas executivas do Rei, direcionando tais atribuições ao parlamento.  
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A dinâmica de condução das relações sociais por parte do Estado (de 

forma concentrada, sobretudo no tocante ao exercício da jurisdição) foi sendo 

gradativamente se enfraquecida, tendo em conta a insuficiência de o Poder 

Público gerir sozinho todas as demandas de conflitos sociais. Este exaurimento 

se tornou mais nítido ao longo do século XX, principalmente no Brasil, ao passo 

que o sistema formal de acesso à justiça chegou a situação de colapso eminente 

(insuficiência de juízes e servidores, milhões de processos judiciais, morosidade 

procedimental). 

 

O processo de criação de normas direcionadas à inserção de uma nova 

lógica de abordagem quanto às questões de acesso à justiça encontraram nítida 

justificativa fática por conta destas das dificuldades já anteriormente 

evidenciadas.  Diante de tal situação se começou a buscar alternativas para a 

implantação de um modelo principiologico que considerasse a importância do 

acesso à justiça sob uma ótica multifacetada, preocupada em assegurar uma 

prestação para além do acesso puro e simples ao processo formal. 

 

De tal modo ao se comparar com aquela realidade legalista a época dos 

primeiros passos da modernidade, percebe-se que o cenário contemporâneo 

apresenta uma realidade diversa daquela na qual se pautavam nos movimentos 

de normatização a reclamar certeza e assertividade na condução dos 

procedimentos. 

 

Para além da busca pela segurança extremada nas relações jurídicas, 

agora a realidade se pauta na busca por novas possibilidades de agregar as 

práticas normativas previstas na legislação com a implantação de meios 

consensuais reconhecidos como eficazes para promover a solução jurídica das 

controvérsias, e além disso buscar a promoção de uma pacificação social plena. 

 

O que se há de reconhecer a existência de um movimento em nível 

Mundial voltado para a ampliação do acesso à justiça, preponderantemente para 

aquelas ferramentas de natureza não adversarial em, ou seja aquelas que se 

baseiam em uma atividade de natureza cooperativa entre as partes que litigam 

e o terceiro responsável por auxiliar ou promover a resolução da controvérsia. 
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Reconhecendo a existência dê um movimento em nível Mundial 

direcionado a esta premissa de resolução de conflitos baseada em uma 

conjuntura de ações decorrentes de todos os sujeitos envolvidos no processo. 

 

 Mauro Cappelletti109 já sinalizava a relevância de adoção de uma postura 

responsável por parte do estado e dos operadores do direito no sentido de 

promover esta mudança paradigmática 

 
O surgimento de tal movimento de natureza generalista, sobretudo no 

ordenamento brasileiro (pano de fundo específico da presente pesquisa) se deu 

exatamente em razão da insuficiência dos procedimentos judiciais formais em 

dar respostas mais céleres, menos custosas e que permitam aos jurisdicionados 

manterem as suas relações sociais para além do elemento processual em 

discussão. 

 

Tem-se, portanto, que o objetivo desta dita justiça pacificadora está 

intrinsecamente ligada as ferramentas não adversariais que hoje se encontram 

previstos na legislação processual civil, considerando-se que os seus 

fundamentos se pautam em uma classificação plena, integral, que não apenas 

representaram um processo a menos em tramitação perante o poder judiciário, 

mas sobretudo que permita restabelecimento de relações sociais ou jurídicas 

outrora em viabilizados em razão do litígio 

 

 

 

109 “Devemos estar conscientes de nossa responsabilidade; é nosso dever contribuir 
para fazer que o direito e os remédios legais reflitam as necessidades, problemas e 
aspirações atuais da sociedade civil; entre essas necessidades estão seguramente as 
de desenvolver alternativas aos métodos e remédios, tradicionais, sempre que sejam 
demasiado caros, lentos e inacessíveis ao povo; daí o dever de encontrar alternativas 
capazes de melhor atender às urgentes demandas de um tempo de transformações 
sociais em ritmo de velocidade sem precedente” 
 
CAPPELLETI,  Mauro.  Os  Métodos alternativos de Solução de Conflitos no Quadro 
do Movimento Universal de Acesso à Justiça,  in Revista de Processo, nº 74, ano 19, 
Abril/junho de 1994, p.17. 
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2.2  INSTITUTO DA MEDIAÇÃO – NOTAS SOBRE A RESOLUÇÃO nº 

125/2010 DO CNJ 

 

Objetivando o campo de abordagem da presente pesquisa, se tratará 

especialmente dos aspectos inerentes à atividade da mediação, ferramenta de 

promoção ao acesso à justiça que ganhou contornos de absoluta relevância com 

a instituição da lei 13140/2015, conferindo ao citado instituto segurança jurídica 

e reconhecimento social através da legitimidade conferida pelas legislações a 

ele alusivas110.  

 

O elemento inaugural a promover o reconhecimento da atividade da 

mediação no direito brasileiro foi, sem sombra de dúvidas, a resolução número 

125 do Conselho Nacional de Justiça, cuja finalidade era a bordar temas 

referentes as políticas públicas adequadas à implementação de atividades 

voltadas à solução adequada de conflitos111. 

 

A tônica de tal contexto era a de estabelecer uma mudança paradigmática 

na promoção de acesso à justiça no sentido de respaldar e/ou estabelecer 

ferramentas que garantissem a maior participação (e por consequência, 

responsabilidades), às partes em situação de litígio para construírem 

conjuntamente um caminho para a solução das suas questões litigiosas.  

 

Tendo sido editada antes do novo código de processo civil e da própria lei 

de mediação, a resolução 125 do CNJ teve como preponderante desculpa 

fomentar a substituição da dita ‘cultura da sentença” pelos mecanismos 

 
110 Citem-se a própria Resolução 125/2010 do CNJ, a Lei de Mediação e o Novo Código 
de Processo Civil, entabulando o conjunto legislativo embasador do sistema de justiça 
multiportas ulteriormente citado. 
 
111 A terminologia solução adequada de conflitos, traz consigo tanto uma carga simbólica 
quanto um reclame de ordem prática. Do ponto de vista simbólico, o termo adequado 
pressupõe que tradicionalmente existem ferramentas de soluções de conflitos - ínsitas 
nas relações humanas - que terminam por estabelecer um termo final ao litígio, mas 
que, entretanto, existiriam meios mais interessantes de enfrentamento dos litígios em 
sociedade, através do primado da consensualidade. Sob o aspecto prático, se 
reconheceria uma imediata redução da quantidade de processos em tramitação, que 
sob a égide da formulação de acordos, desafogaria a máquina estatal. 
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consensuais, propondo a inserção de uma cultura de pacificação de conflitos, 

sobretudo por meio de programas (previstos na própria resolução) deixa nada 

usar orientar auxiliar e promover o estímulo a composição entre as partes em 

litígio 

 

Ademais a citada resolução incorpora as ferramentas não adversariais 

sem excluir as vias tradicionais de acesso à justiça. Antes, direciona aos próprios 

tribunais de justiça dos estados da federação a prerrogativa de promoverem as 

medidas administrativas necessárias para a inserção desta nova lógica de 

condução das demandas pelo país, conforme se verifica na literalidade do art. 

8º112. 

 

Não se discute o fato de que essas ferramentas adequadas de soluções 

de conflitos (tais quais a mediação a conciliação e a arbitragem) foram 

incorporadas de forma expressa ao código de processo civil em objetiva 

observância aos ditames preceituais da referida resolução do CNJ 

 

De tal modo, o reconhecimento dos métodos não adversariais de 

resoluções de controvérsias como ferramentas ditas “adequadas” à solução de 

conflitos é explicitado de forma inequívoca ao se analisar apenas alguns dos 

fundamentos justificadores da resolução113. 

 

 

112 Os tribunais deverão criar os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 
(Centros ou Cejuscs), unidades do Poder Judiciário, preferencialmente, responsáveis 
pela realização ou gestão das sessões e audiências de conciliação e mediação que 
estejam a cargo de conciliadores e mediadores, bem como pelo atendimento e 
orientação ao cidadão. 
 
Resolução 125 Conselho Nacional de Justiça – Disponível em < 
https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_comp_125_29112010_19082019150021.pdf>, 
Acesso em Novembro de 2019. 
 
113 [...] CONSIDERANDO que o direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, 
da Constituição Federal além da vertente formal perante os órgãos judiciários, implica 
acesso à ordem jurídica justa; CONSIDERANDO a necessidade de se consolidar uma 
política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos 
consensuais de solução de litígios;  
 
ibidem 
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Apresentando ainda o seu caráter preliminar de direcionamento das 

legislações então vindouras, a resolução 125 trouxe em seu bojo, uma série de 

prescrições divididas metodologicamente em campos atrelados à atividade de 

mediação que representariam as bases materiais da sua legislação específica 

(lei 13140/2015). 

 

Na compilação dos seus 19 artigos além dos anexos, verificam-se as 

abordagens acerca da política pública de tratamento adequado de interesses, 

das prerrogativas e atribuições conferidas ao conselho nacional de justiça e dos 

tribunais (estes últimos responsáveis pelo gerenciamento de atividades práticas 

administrativas). 

 

Ademais, ainda se trata acerca de cursos voltados para capacitação e 

aperfeiçoamento de magistrados e servidores, da adoção de procedimentos 

voltados para a promoção de soluções processuais-e pré-processuais, bem 

como a exposição de um código de ética a orientar a conduta dos conciliadores 

e mediadores judiciais. 

 

Nas linhas de Humberto Dalla114, pode-se reconhecer o que é resolução 

fundamentou-se em seis premissas fundamentais, quais fossem: o 

reconhecimento do acesso à justiça insculpido como garantia constitucional 

entabulada no art. 5º XXXV da constituição ultrapassando o enfoque atrelado 

exclusivamente aos órgãos judisdicionais formais e reconhecendo o conceito de 

ordem jurídica justa; a implementação da política pública de tratamento 

adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesse, vinculando os 

poderes públicos (notadamente o Poder Judiciário) a envidar esforços no sentido 

de promover a inserção do sistema multiportas de acesso à justiça.  

 

Ademais, a consolidação de políticas de incentivo permanente ao 

aperfeiçoamento das ferramentas não adversariais de solução de conflitos; o 

reconhecimento dos institutos da conciliação e da mediação como ferramentas 

 

114 CABRAL, Trícia Navarro Xavier, HALE, Durval, PINHO, Humberto Dalla Bernardina 
de. O Marco Legal da Mediação no Brasil: Comentários à Lei 13.240 de 23 de junho 
de 2015 – São Paulo: Atlas, 2016, p.05 
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imprescindíveis ao sucesso dos objetivos de promoção de um acesso amplo à 

justiça; a consolidação, em paralelo, das práticas de promoção de acesso à 

justiça já praticadas em sede dos tribunais e, por fim, a promoção de 

engajamento - por parte dos tribunais - em estabelecer em procedimentos 

uniformizados para que em cada estado da federação se conte com políticas 

equanimemente atreladas aos objetivos da resolução. 

 

 Observa-se, portanto, nítida preocupação da resolução entre escrever, 

sobretudo em relação as atividades de mediação, uma nova linha mestra a 

orientar o desenvolvimento das legislações do sistema multiportas sob o 

respaldo do (ampliado) conceito constitucional de acesso à justiça. 

  

 

2.3- CARACTERÍSTICAS DA MEDIAÇÃO E ELEMENTOS DISTINTIVOS EM 

RELAÇÃO À CONCILIAÇÃO 

 

Os diversos nuances do citado acesso à justiça, como se viu, se atrelam à 

ideia de um acesso multifocal, baseado na processualística constitucionalizada 

contemporânea. Esta amplitude de possibilidades de reconhecimento dada ao 

acesso se direciona a assegurar ao cidadão poder dar materialidade a uma gama 

de diversos outros direitos, independentemente da sua natureza. A garantia de 

acesso à justiça é, pois, fator garantidor das diversas outras manifestações de 

acesso.  

 

Considerando-se, o alargamento conceitual do acesso à justiça, pode-se 

compreender que pelo fato de a mesma se constituir ferramenta para outros 

direitos, deve encontrar respaldo da Administração Pública em todas as suas 

manifestações.  

 

Nesta esteira, ganham respaldo normativo formal os mecanismos de 

mediação e conciliação como técnicas de materialização deste acesso à justiça, 

inclusive sob uma perspectiva extrajudicial, considerando a efetiva possibilidade 

de os conflitos serem dirimidos sem a intervenção do Estado. 
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A inclinação para que se desenvolvessem tais técnicas de solução de 

conflitos deu-se primordialmente como contraponto à dinâmica tradicional das  

atividades jurisdicionais nas quais o Estado se manifesta – tipicamente -  através 

dos atos decisórios dos magistrados.  

 

Muito embora se encontrem direcionamentos normativos a determinar que 

os juízes busquem em qualquer fase do processo promover a conciliação do 

conflito115, “Código de Processo Civil - 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; a sua atribuição primeira é – segundo o 

brocardo jurídico - a de dizer o direito, decidindo a demanda no caso concreto. 

 

Tal compreensão traz a ideia de que embora seja atribuição do estado-juiz 

buscar junto às partes a conciliação, a natureza da sua atividade teria 

direcionamento iminentemente decisório, o que em muitas vezes leva à crença 

de que no sistema judicial as tentativas de formalizar um acordo são atribuições 

estritamente secundárias, tendo em conta que o poder de decisão do magistrado 

se materializará como manifestação.  

 

Note-se que a tradição jurídica neste sentido aponta para esta ideia 

equivocada de preponderância das decisões em detrimento de tentativas dos 

acordos, conforme se pode reconhecer nas abordagens realizadas pelo então 

ministro do STJ Carlos Alberto Menezes116. 

 

115 BRASIL, LEI Nº 13.256/2016 Código de Processo Civil. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm  acesso em 
setembro de 2018. 
 
116 “O que faz o Juiz no sistema jurídico brasileiro? O Juiz é membro de um dos poderes 
do Estado ao qual está reservado o dever de prestar a jurisdição, ou seja, de dizer o 
direito. As partes buscam o Poder Judiciário quando pretendem defender um bem da 
vida. E os Juízes devem, necessariamente, dizer qual o direito aplicável, decidindo a 
favor de uma das partes da relação processual”. 
 
DIREITO, Carlos Alberto Menezes. A Decisão Judicial. Revista da EMERJ, v.3, n.11, 
2000, Disponível em: 
<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista11/revista11_24.pdf> 
Acesso em Janeiro de 2020. 
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Muito embora em momento pretérito se pudesse sustentar esta 

compreensão, hodiernamente as abordagens preliminares referentes a uma 

demanda judicial passam prioritariamente por uma tentativa de composição, na 

medida em que se reconhece as inúmeras indiscutíveis vantagens de tais 

medidas em favor das partes e da própria atividade jurisdicional. 

 

Desta linha, surgem os institutos da mediação e da conciliação 

considerados em sua aplicação alheia ao contexto puramente jurisdicional, cuja 

concretização de acordos e a pacificação dos conflitos se traduzem, no seu 

objetivo primário, a razão das suas próprias existências. Os fundamentos 

comuns a ambos os institutos convergem para a consecução de atividade de 

acesso à justiça atrelada à formulação de acordos, afastando qualquer 

manifestação decisória por parte de terceiros.  

 

Ambas as ferramentas de promoção de acesso à justiça se afiguram como 

armas de imprescindível importância na consecução do citado ideal de ordem 

jurídica justa. Encontram como elementos de similitude o fato de que as partes 

litigantes deverão buscar um terceiro imparcial que atuará na condição de 

administrador do conflito, mas sem poderes sentenciais. Neste ponto, de fato, 

ambos os mecanismos se aproximam de forma muito significativa. 

 

As características distintivas, por conseguinte, decorrem do nível de 

liberdade de participação conferido ao terceiro alheio ao conflito, tendo em vista 

que, embora atuem de maneira similar dentro das suas especificidades, deverão 

realizar abordagens e intervenções em distintos graus de atuação, notadamente 

no que tange a liberdade de se apresentarem orientações às partes em 

diferentes níveis de influência em cada um contam com traços que os 

diferenciam no tocante à possibilidade de se apresentar orientações às partes.  

 

Em termos práticos, no procedimento de mediação não há qualquer 

liberdade por parte do terceiro alheio ao conflito para direcionar ou apresentar 

sugestões às partes enquanto que no procedimento de conciliação o terceiro 

alheio ao conflito deverá facilitar a comunicação entre os litigantes mas lhe será 
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dada há possibilidade de sugestionar caminhos possíveis a resolução do conflito 

em relação às partes. 

 

Ademais, por conta do nível de liberdade atribuído aos sujeitos que atuam 

como mediadores ou como conciliadores, costuma-se indicar que as mediações 

viriam a ocorrer naquelas hipóteses em que exista uma relação de caráter afetivo 

envolvendo as partes em litígio. Por sua vez, se a relação é estritamente jurídica 

a orientação é de que o procedimento mais adequado seja o da conciliação. 

 

Quanto ao conceito de mediação, compreende-se ser técnica de solução 

de controvérsias em que os litigantes contam com um terceiro alheio ao conflito 

sem vínculos de parentesco ou afetividade e sem interesse na causa que presta 

auxílio para que haja uma aproximação entre os contendores, conforme leciona 

Humberto Dalla117.  

 

A jurista Helena Soleto Muñoz118 permite - através da sua conceituação 

sobre mediação - reconhecer a natureza pacificadora com a qual a doutrina 

espanhola trata a temática das ferramentas extrajudiciais de acesso justiça, 

compreendendo-as como mecanismos auxiliares à promoção do acesso à 

justiça, diante da impossibilidade de o estado aglutinar de forma monopolista 

esta prerrogativa. 

 

 

117 “[...] o processo por meio do qual os interessados buscam o auxílio de um terceiro 
imparcial que irá contribuir na busca pela solução do conflito Esse terceiro não tem a 
missão de decidir (nem a ele foi dada autorização para tanto). Ele apenas auxilia as 
partes na obtenção da solução consensual”.  
 
DALLA, Humberto. Op. cit. p. 931. 
 
118“La mediación es um procedimiento através del cual um terceiro iimparcial ayuda a 
las partes em conflito a llegar a un acuerdo. La esencia de la Mediación que refleja esta 
definición es la autonomia de la voluntad de las partes: son las partes las que llegan a 
un acuerdo, libremente, y auxiliadas por um terceiro, que, consecuentemente, ha de ser 
imparcial. Por outra parte, esta perspectiva de la mediación se encuentra vinculada al 
conflito que es objeto o puede ser objeto de un processo”. 
 
MUÑOZ, Helena Soleto. La Mediación: Método de Resolución Alternativa de 
Conflictos em el Proceso Civil Español. Revista Eletrônica de DireitoProcessual, ano 
3, v.3, Janeiro a Junho de 2009. Disponível em Revista Eletrônica de Direito Processual 
- REDP http://www.redp.com.br. Acesso em janeiro de 2020. 



109 

 

Nesta mesma linha, Walsir Edson Rodrigues Júnior119, tratando sobre a 

temática da mediação, evidencia o fato que aponta a sua característica mais 

evidente, a não intervenção do terceiro alheio ao conflito para efetivação dos 

acordos.  

 

A presença deste agente mediador como elemento facilitador para a 

resolução do conflito demonstra a principal marca deste mecanismo, ao impor 

às partes obedecerem a parâmetros mínimos de ordem e respeito mútuo para 

restabelecer os vínculos de comunicação outrora perdidos, essenciais para que 

seja alcançada uma solução objetivamente satisfatória aos litigantes. 

 

A atividade do mediador, noutros termos, se direciona de forma objetiva, 

a restabelecer vínculos afetivos e/ou os canais de comunicação que na maioria 

dos casos se encontra prejudicado por conta dos desgastes da situação 

conflituosa. A atuação do mediador é, sobretudo, voltada para permitir que 

sintonia, atenção e respeito voltem a nortear as discussões entre as partes. A 

criação de um ambiente amigável e apaziguador, mais direcionado à 

composição é aspecto preponderante na composição.  

 

Neste sentido, Juan Carlos Vezzulla120, trata acerca da mediação 

atrelando-a à formalização de acordos cujo conteúdo seja vantajoso para seus 

 

119“A mediação é um processo informal de resolução de conflitos, em que um terceiro, 
imparcial e neutro, sem o poder de decisão, assiste às partes, para que a comunicação 
seja estabelecida e os interesses preservados, visando ao estabelecimento de um 
acordo. Na verdade, na mediação, as partes são guiadas por um terceiro (mediador) 
que não influenciará no resultado final. O mediador, sem decidir ou influenciar na 
decisão das partes, ajuda nas questões essenciais que devem ser resolvidas durante o 
processo”. 
 
RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. A Prática da Mediação e o Acesso à Justiça. 
Belo Horizonte : Del Rey, 2007 p.50. 
 
120 “Técnica de resolução de conflitos não adversarial, que, sem imposições de 
sentenças ou de laudos e com um profissional devidamente formado, auxilia as partes 
a acharem seus verdadeiros interesses e a preservá-los num acordo criativo em que as 
duas partes ganhem”.   
 
VEZZULLA, Juan Carlos. Teoria e Prática da Mediação. Curitiba: Instituto de mediação 
e arbitragem no Brasil, 1998. p.16. 
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proponentes, e que venha, portanto, a se apresentar exequível para a parte que 

eventualmente se sujeite a determinada obrigação. 

 

Este elemento não adversarial presente na supracitada conceituação é 

fundamental ao reconhecimento deste mecanismo, posto que é alheio às 

características judiciais decisórias, tendo como sua finalidade primordial a 

composição de acordos cuja participação direta das partes na construção da 

solução é o fator que agrega em última instância a estabilidade jurídica (e 

sobretudo social) que lhe é peculiar.  

 

Como o procedimento é voluntário, dependendo da vontade das partes a 

sua instauração, bem como a resolução mediante um acordo, ao mediador 

caberá promover nas partes o surgimento de um animus recíproco de caráter 

conciliatório, cujo compromisso deve focar-se em buscar a solução do conflito 

compreendendo-a como meio de resolver em caráter imediato a demanda, 

economizando-se tempo e custos, tanto das destas quanto da estrutura do 

Estado.  

 

Devem as partes estar conscientes da sua responsabilidade em produzir 

o resultado que buscam, qual seja a resolução da controvérsia; este somente 

poderá ser aperfeiçoado no plano material na medida em que busquem os 

litigantes um meio termo entre o direito que acreditam ter e a possibilidade de 

relativizá-lo em prol desta resolução.  

    

Esta participação do mediador se dá, portanto, de forma absolutamente 

sutil quanto ao direcionamento das discussões, ao passo que se atribuem única 

e exclusivamente às partes a função de discutirem os termos mais adequados 

para chegarem à solução de sua demanda, sem que quaisquer manifestações 

sugestionais sejam apresentadas aos mesmos. Nos termos do Art. 4º §1º da Lei 

de mediação “O mediador conduzirá o procedimento de comunicação entre as 

partes, buscando o entendimento e o consenso e facilitando a resolução do 

conflito”  
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Não se atribui, como já dito, prerrogativas de cunho decisório ou de 

orientação em relação às partes. Antes, a lei determina que este deva atuar na 

condição de facilitador da comunicação.  

 

Esta limitação que se atribui ao mediador é, pois, o fator que de maneira 

mais preponderante termina por vincular as partes quanto às responsabilidades 

em cumprirem os acordos que vierem a estabelecer, porquanto serão estes os 

únicos envolvidos no estabelecimento dos parâmetros, limites e meios de 

cumprimento dos termos acordados. Lia Regina Castaldi Sampaio e Adolfo 

Braga Neto121 tratam sobre as características do mediador determinando os 

limites de sua atuação. 

 

Por conta de tais fatores o procedimento de mediação é, pois, reconhecido 

como eficaz instrumento de pacificação dos conflitos, evitando por sua via que 

as partes demandem no Judiciário, ou no âmbito de um procedimento 

jurisdicional, que o litígio não venha a desaguar em manifestação de cunho 

decisório. Entende-se assim como concretas as vantagens que estes meios 

extrajudiciais trazem para a solução dos conflitos e a manutenção das relações 

jurídicas e sociais.  

 

A Lei da Mediação 13.140/2015, em verdade, veio apenas a chancelar 

uma realidade que já despontava nas várias esferas do direito que utilizavam 

ferramentas menos atreladas ao decisionismo judicial (a exemplo dos 

movimentos ligados ao Direito Alternativo), tanto em procedimentos judiciais 

quanto extrajudiciais, com comprovada eficácia, se comparada aos mecanismos 

formais atualmente existentes para a resolução de litígios.     

   

 

121“O mediador não é juiz porque não impõe decisão alguma; não é árbitro porque não 
existe prévia convenção entre as partes e, mais uma vez, não arbitra decisão alguma, 
não tendo o resultado da mediação força de título executivo. Conforme já estudado, o 
mediador apenas auxilia as partes a chegarem – elas mesmas – à solução da 
controvérsia”. 
 
SAMPAIO, Lia Regina Castaldi; BRAGA NETO, Adolfo. O Que é Mediação de 
Conflitos. São Paulo: Brasiliense, 2007, p.85. 
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A recente previsão normativa não tem, então, como objetivo inaugurar 

uma nova forma de atuação da administração da justiça para a composição de 

conflitos, porquanto esta já existia efetivamente. Mas garantir que, 

independentemente do caminho a ser percorrido pelo jurisdicionado, haverá um 

amparo normativo estipulado pelo Estado a garantir o acesso à justiça 

 

Entretanto, assim como ocorreu com os procedimentos de arbitragem - 

existentes na legislação brasileira desde o código comercial de 1850, mas só 

recentemente efetivados pela lei 9.307/96 – A lei de mediação veio a consolidar 

os fundamentos do NCPC a estabelecer quanto à mediação seus limites, 

características e fundamentos, indicando claramente a necessidade de se 

atribuir formalidade ao instituto para assegurar-lhe legitimidade.  

 

A prática da mediação de conflitos se consolida, então, como instrumento 

eficaz de acesso à justiça, objetivando auxiliar as práticas judiciais que seriam 

ordinariamente resolvidas por sentença após um período (geralmente longo) de 

tramitação processual.  

 

A ideia preponderante é a de que restem resolvidas tantas demandas 

quantas sejam possíveis da maneira rápida e menos onerosa possíveis, 

buscando-se, ainda, a preservação das relações entre os litigantes para o “pós” 

conflito, que é exatamente o fator definidor do primado da justiça pacificadora. 

 

Em que pese a existência trivial destas práticas de mediação, os 

ordenamentos jurídicos se propuseram a prevê-las em manifestação normativa 

- inseridas nos códigos processuais ou em legislação própria - com o fito de lhes 

atribuir segurança jurídica.  

 

Corroborando esta compreensão de serem as técnicas de mediação 

essenciais à promoção do acesso à justiça em nível constitucional, o 

ordenamento italiano criou dispositivos legais específicos a abordar as questões 

procedimentais do instituto. A edição da Lei 69/2009 autorizou a regulamentação 

acerca dos procedimentos de mediação e conciliação em matéria civil e 
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comercial por meio de Decreto Legislativo. Este, em 2010 através do 

decretonº28122, prescreve a existência formal das ferramentas e as conceitua. 

 

Nesta mesma linha, os direitos francês, espanhol e alemão encontram 

previsão normativa para a aplicação dos procedimentos de mediação, sendo o 

primeiro previsto no livro V do Código de Processo Civil Francês123 a tratar sobre 

elementos conceituais e sobre as circunstâncias em que se podem aplicar a 

mediação, senão veja-se: 

. 
Quanto à aplicabilidade da mediação como instrumento de acesso à 

justiça no direito espanhol, tem-se uma previsão normativa específica a 

 

122 Art. 1 Definizioni. 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:  
a) mediazione: l'attivita, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e 
finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per 
la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la 
risoluzione della stessa;  
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, 
svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o 
decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; 
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della 
mediazione 
 
ITALIA, Presidência da República : Decreto Legislativo nº 28 de 4 de março 2010. 
Aplicação do artigo 60 da Lei de 18 de Junho de 2009, nenhuma. 69, no campo de 
mediação que visa a resolução de litígios em matéria civil e comercial, disponível em: 
<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10028dl.htm>, acesso em Setembro de 
2018. 
 
123Livre V: La résolution amiable des différends. [...] Article 1528 Les parties à un 
différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, 
tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un 
conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats. 
Article 1529 Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des 
juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, 
sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à 
chaque juridiction.  
Tradução Livre do autor: Livro V: A resolução alternativa de litígios Artigo 1528: As 
partes de um litígio podem, por sua própria iniciativa e sob as condições estabelecidas 
no presente livro, tentar resolvê-lo amigavelmente, com a ajuda de um mediador, um 
conciliador ou como parte de um processo participativo, os seus advogados. Artigo 
1529: As disposições do presente livro aplica-se a disputas sob a jurisdição do Poder 
Judiciário agir em matéria civil, comercial, social ou rural, sujeitas a regras especiais 
para cada sujeito e as disposições específicas de cada jurisdição 
 
FRANÇA, Código de Processo Civil Francês, disponível em:  
<http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025179010&categori
eLien=id>, acesso em setembro de 2018.  
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regulamentar tais procedimentos, insculpidos nos termos da Lei 05/2012124, 

quando trata sobre os conceitos a serem considerados; quanto à importância da 

mediação para a consolidação da cidadania e o fortalecimento das instituições 

jurídicas, bem como em relação às garantias normativas de que os acordos 

venham a ser formados por fruto da vontade das partes, de maneira que estas 

não estejam obrigadas a avençar, tampouco a formalizar as convenções quando 

estas não lhes forem interessantes125:  

  
Como se pode depreender, a legislação espanhola apresenta especial 

atenção em atribuir o caráter da voluntariedade à composição entre as partes, 

determinando que a feitura de qualquer acordo dependerá do ânimo das 

mesmas que têm ampla liberdade em não realizá-los quando estes não 

corresponderem às suas expectativas.  

 

De maneira notória, inclusive, houve uma preocupação da legislação na 

sua parte preambular em justificar a necessidade de se implementar os 

mecanismos de mediação como fundamentais para a concretização do acesso 

à justiça, considerando que estes instrumentos extrajudiciais teriam o condão de 

auxiliar a administração da justiça em face das novas demandas e da 

complexidade das relações humanas contemporâneas.   

 

 

124 PREÁMBULO I Una de las funciones esenciales del Estado de Derecho es la garantía 
de la tutela judicial de los derechos de los ciudadanos. Esta función implica el reto de la 
implantación de una justicia de calidad capaz de resolver los diversos conflictos que 
surgen en una sociedad moderna y, a la vez, compleja [...] Entre las ventajas de la 
mediación es de destacar su capacidad para dar soluciones prácticas, efectivas y 
rentables a determinados conflictos entre partes y ello la configura como una alternativa 
al proceso judicial o a la vía arbitral, de los que se ha de deslindar con claridade [...] 
Artículo 1. Concepto: Se entiende por mediación aquel medio de solución de 
controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan 
voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador. 
 
ESPANHA, Lei 05/2012, tratando sobre a mediação em assuntos civis e mercantis. 
Disponível em:  
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE:A:2012:9112. Acesso em Setembro de 
2018. 
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Em conformidade com esta tendência em nível mundial, o direito alemão, 

de indiscutível influência para a compreensão e aplicabilidade do direito 

brasileiro, formulou nos termos de sua Lei de promoção da Mediação e outros 

métodos alternativos de resolução de conflitos de 21 de julho de 2012126 as 

bases para estes procedimentos, consolidando a ideia de essencialidade destes 

mecanismos de acesso à justiça como auxiliares do Poder Judiciário para a sua 

adequada prestação de serviços públicos.  

 

Assim como se implementou na legislação de mediação brasileira, 

seguindo os métodos habituais das instituições de promoção das práticas não 

adversariais, a legislação alemã atribui a voluntariedade como seu fundamento 

basilar, considerando que a formalização dos acordos decorre unicamente da 

manifestação da vontade entre os contendores.    

 

Pode-se depreender, portanto, em um contexto mais generalista que as 

manifestações normativas pró mediação são uma realidade hodierna em 

diversos Estados, e que embora estas práticas se apresentem de maneira 

recorrente nos procedimentos jurisdicionais ordinários, o seu viés extrajudicial e 

a necessidade de fortalecimento dos seus institutos ainda é um e desafio muito 

 

 
126 Artikel 1 Mediationsgesetz: § 1 Begriffsbestimmungen (1) Mediation ist ein 
vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien mithilfe eines oder mehrerer 
Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres 
Konflikts anstreben. (2) Ein Mediator ist eine unabhängige und neutrale Person ohne 
Entscheidungsbefugnis, die die Parteien durch die Mediation führt. § 2 Verfahren; 
Aufgaben des Mediators (1) Die Parteien wählen den Mediator aus. (2) Der Mediator 
vergewissert sich, dass die Parteien die Grundsätze und den Ablauf des 
Mediationsverfahrens verstanden haben und freiwillig an der Mediation teilnehmen. 
 
Tradução:Artigo 1 º da Lei de Mediação § 1 º Definições: (1) A mediação é um processo 
confidencial e estruturada em que as partes utilizam um ou mais mediadores de forma 
voluntária e autônoma buscar uma solução amigável do seu conflito. (2) Um mediador 
é um não interventor das decisões, neutro e independente que lidera as partes através 
da mediação. § 2º Método O papel do mediador (1): As partes selecionam quem será o 
mediador. (2): O mediador deve certificar-se que as partes compreenderam os princípios 
e conduta do processo de mediação e voluntariamente dela decidiram participar 
 
ALEMANHA, Parlamento Federal, Lei de Promoção da Mediação e outros Métodos 
Alternativos de Resolução de Conflitos de 21 de julho de 2012, disponível em 
https://www.gesetze-im-internet.de/mediationsg/BJNR157710012.html, acesso em 
fevereiro de 2020. 
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significativo, notadamente no Brasil, em que a cultura do litígio resolvido pela 

lógica adversarial ainda se encontra cristalizada nas práticas costumeiras. 

 

Note-se que estes dispositivos normativos são recentes, nascidos de uma 

necessidade contemporânea em melhorar a performance destes procedimentos, 

ao se atestar a incapacidade de o estado-juiz administrar sozinho a imensa 

demanda de novos processos que cotidianamente são apresentados às varas 

judiciais.      

 

O procedimento de Conciliação, por conseguinte, contará uma dinâmica 

que segue parâmetros próximos daqueles encontrados na mediação, 

considerando que a voluntariedade estará presente de forma inafastável. Existe, 

pois, a necessidade premente de que os litigantes antes de tudo manifestem 

interesse em apresentar sua controvérsia ao terceiro alheio ao litígio para que 

este os auxilie neste processo de resolução do conflito. 

 

Constitui elemento premente à atividade de conciliação a formação de 

vínculos que estabeleçam um espírito de cooperação entre os litigantes, 

apresentando aos mesmos a ideia de que devem, em última análise, 

comprometer-se com a resolução do litígio em detrimento das suas desavenças 

pessoais. 

 

A sua compreensão conceitual, portanto, está atrelada à ideia de se 

desconstituir o litígio buscando não necessariamente a justiça ideal, mas a 

justiça possível. O que se atribui a este procedimento é um esforço comum entre 

as partes para buscar um meio termo como proposta à resolução das suas 

demandas. 

 

A presença do conciliador apresentando suas impressões e sugestões é 

capital para o deslinde destes litígios na medida em que as partes muitas vezes 

não têm condição de resolver sozinhas suas controvérsias por estarem 

envolvidas emocionalmente na questão a ponto de não enxergarem a as 

possibilidades de solução.  
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A essência do procedimento de conciliação reside, portanto, na 

possibilidade de interferência efetiva do conciliador quanto à resolução do 

conflito focando-se na perspectiva de pôr termo ao mesmo, buscando nas suas 

manifestações incutir nas partes a ideia de que através da conciliação poderão 

ter um resultado mais satisfatório do que buscando a resolução por meio do 

embate judicial. 

 

Veja-se, pois, que entre a conciliação e a mediação se evidenciam uma 

série de elementos que os aproximam quanto aos fatores que buscam a 

resolução dos conflitos, muito embora os meios para esta tal resolução e as 

finalidades pretendidas muitas vezes os distanciem.  

 

Traçando um paralelo comparativo entre estes institutos – Conciliação e 

Mediação – o professor Luiz Alberto Warat127 leciona as diferenças fundamentais 

que caracterizam ambos, considerando seus fundamentos e objetivos. 

 

Nota-se, pois, que as diferenças que podem ser vislumbradas 

apresentam-se de forma estritamente ligada à manutenção das relações entre 

os litigantes, tendo em vista que as mesmas objetivam promover a resolução da 

situação conflituosa, considerando como secundários os efeitos que podem ser 

notados quanto a manutenção das suas relações jurídicas e sociais. 

 

Elucidando, por fim, as distinções entre os institutos, a professora Mônica 

Carvalho Vasconcelos128 pontua, de fato, ser a natureza dos vínculos existentes 

 

127“A conciliação e a transação podem, em um primeiro momento, parecer com a 
mediação, mas as diferenças são gritantes. A conciliação e a transação não trabalham 
o conflito ignoram- no, e, portanto não o transformam como faz a mediação. O 
conciliador exerce a função de "negociador do litígio", reduzindo a relação conflituosa a 
uma mercadoria. O termo de conciliação é um termo de cedência de um litigante a outro, 
encerrando-o”.   
 
WARAT, Luis Alberto.  O Ofício do Mediador. Florianópolis : Habitus, 2001, p. 80. 
 
128A principal diferença entre mediação e conciliação consiste na natureza do conflito a 
que cada método é adequado. A conciliação é aplicada de maneira mais eficiente nos 
conflitos eventuais, ou seja, naqueles em que não existe relacionamento entre as partes, 
como uma batida de carros por exemplo. Nesta situação, as pessoas não se conhecem 
antes do conflito e provavelmente não precisarão conviver após sua solução. A 
finalidade da conciliação é a consecução do acordo, evitando que este problema se 
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entre as partes o principal fator a diferenciar conciliação e mediação, bem como 

a adequação quanto a aplicabilidade de cada um deles. 

 

A despeito de serem instrumentos distintos, vê-se que a busca pela 

pacificação dos conflitos, ponto convergente entre ambas as ferramentas de 

acesso à justiça é, em absoluto, objetivo do Estado. Seja materializado por 

intermédio das vias jurisdicionais, seja através dos instrumentos extrajudiciais de 

acesso, a busca pela resolução das lides se fundamenta exatamente na 

atribuição conferida ao estado em gerenciar as situações de conflito. Seja 

atuando diretamente, seja apenas coordenando as balizas com os limites legais 

para a atuação privada. 

 

O Estado em seu viés jurisdicional tradicionalmente tem buscado a 

formalização de acordos entre os litigantes, no intuito de reduzir a quantidade de 

processos judiciais em tramitação e, como consequência, permitir que muito 

mais administrados venham a ser beneficiados com a conclusão de seus 

processos (e consequentemente o término do seu litígio). 

 

O adágio popular - comum principalmente na seara jurídica – que diz: 

“melhor um mau acordo do que uma boa demanda” indica a predisposição social 

em evitar o embate judicial e o direcionamento que em regra é apontado às 

partes quando incitadas a avençar sobre determinada questão conflituosa129.  

 

estenda ao longo do tempo. Por outro lado, a mediação é mais bem aplicada às 
disputas em que existem vínculos entre as partes, principalmente nas relações 
continuadas, em outras palavras, naquelas situações em que existe um relacionamento 
anterior ao conflito entre os participantes, que provavelmente terão que, de algum modo, 
se relacionar no futuro, tais como nas relações de família ou entre vizinhos  
 
VASCONCELOS, M. C. Noções Gerais Sobre A Mediação De Conflitos Disponível 
em: <http://www5.tjba.jus.br/images/pdf/bjc:mediacao.pdf>. Acesso em Setembro de 
2018. 
 
129 Saliente-se que esta compreensão não é pacífica na doutrina. Teóricos a que 
entendem que a ideia de dar preponderância a formalização de acordos quando existe 
um direito material que ultrapassa aquilo que é obtido por força de um acordo coloca 
em situação de risco a própria dinâmica processual. Cite-se Daniel Amorim Assumpção 
Neves ao se posicionar neste sentido: “O que é me causa extremo desconforto é notar 
que a valorização da conciliação (a mediação é ainda embrionária entre nós) leve menos 
a ver com naturalidade o famoso ditado de quem mais vale um acordo ruim do que um 
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O que teoricamente se procura incutir nestes demandantes (ou pretensos 

demandantes) é que o caminho a ser percorrido para se chegar a uma resposta 

definitiva por meio de um processo judicial formalmente estabelecido traz, por si 

mesmo, uma série de circunstâncias e efeitos que se constituem como 

dificultosos e desvantajosos às partes, a exemplo da morosidade e dos custos 

para se acompanhar um processo, conforme o entendimento de Dalla130. 

 

Em regra, estes fatores seriam considerados como plausíveis, efetivos, 

mas ao mesmo tempo deixariam aflorar determinadas fragilidades em relação à 

estrutura do ordenamento jurídico e da administração judiciária brasileira no que 

se refere à exaltação dos meios extrajudiciais como fator de emancipação da 

justiça jurisdicional. 

 

  Divergências doutrinárias há, portanto, quanto à justeza e coerência desta 

justificativa, considerando a controversa questão a tratar sobre os fundamentos 

que são utilizados como argumento ou “incentivo” às partes para que busquem 

o procedimento de mediação ou conciliação em detrimento do curso decisório 

ordinário de um processo judicial. 

 

Neste sentido, Egidio Cardoso131 trata sobre a necessidade de se ter a 

consciência de que os acordos repercutem na não aferição de um direito de 

 

processo bom. Ao se concretizar tal estado de coisas, estaremos definitivamente 
renunciando ao respeito do direito material e decretando a falência do poder judiciário.  
 
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Op. cit. p. 4 
 
130 Como já temos falado em diversas oportunidades, a via judicial deve estar sempre 
aberta, mas isso não significa que ela precisa ser a primeira ou única solução. O sistema 
deve ser usado subsidiariamente, até para evitar sua sobrecarga, o que é, a rigor, e 
impede a essa atividade e a celeridade da prestação jurisdicional. 
 
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Op. cit. p. 63 
 
131 “[...] não se pode olvidar que os acordos judiciais importam, como regra, renúncia de 
direitos, concessões mútuas e desistência de pretensões [...] é fundamental que os 
termos conciliatórios sejam acompanhados criteriosamente pelos advogados das partes 
e estes, percebendo eventuais prejuízos de seus clientes diante da situação que envolve 
o caso concreto, tem o dever de orientá-los a recusar a avença”.  
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maneira integral, sendo da natureza dos próprios acordos a cessão de parcela 

do direito que se acredita ter em nome desta avença, o que em última análise 

pode implicar em um deslinde injusto, em determinados momentos com a 

formalização de acordos que não contemplam os interesses efetivos de alguma 

das partes. 

 

A indicação de se utilizar os mecanismos não adversariais como forma de 

resolver o conflito, se fundamentaria na ideia de que a materialização de um 

acordo é mais interessante por facilitar a manutenção das relações jurídicas 

entre as partes e pôr fim mais rapidamente à demanda? Ou teria como fator 

preponderante a “fuga” de um processo judicial que no contexto atual não tem o 

condão de fazer a justiça por ser caro, lento, burocrático? 

 

Estes últimos fatores indiscutivelmente permeiam o pensamento de 

litigantes e de operadores da justiça, na medida em que compreendem a atual 

realidade do sistema judiciário no contexto brasileiro, cujas manifestações se 

apresentam àqueles que operam ou se utilizam da máquina jurisdicional do 

Estado como insuficientes à sua adequada prestação. 

 

  Ada Pellegrini Grinover132 discute tal temática apontando os fatores que 

de forma mais contundente contribuem para a formação deste pensamento 

socialmente arraigado de que se deve evitar a qualquer custo o litígio em via 

 

CARDOSO, Robson Egidio. A imposição da conciliação pelo Estado como solução 
para a ineficiência da prestação jurisdicional. Jus Navigandi, Teresina, ano 14, n. 
2413, 8 fev. 2010. Disponível em: <http://http://jus.com.br/revista/texto/14316">, acesso 
em Setembro de 2018. 
   
132 “A sobrecarga dos tribunais, a morosidade dos processos, seu custo, a 
burocratização da Justiça, certa complicação procedimental; a mentalidade do juiz, que 
deixa de fazer uso dos poderes que os Códigos lhe atribuem; a falta de informação e de 
orientação para os detentores dos interesses em conflito; as deficiências do patrocínio 
gratuito, tudo leva à insuperável obstrução das vias de acesso à Justiça e ao 
distanciamento cada vez maior entre o Judiciário e seus usuários. O que não acarreta 
apenas o descrédito na magistratura e nos demais operadores do direito, mas tem como 
preocupante consequência a de incentivar a litigiosidade latente, que frequentemente 
explode em conflitos sociais; ou de buscar vias alternativas violentas ou de qualquer 
modo inadequadas”. 
 
GRINOVER, Ada Pellegrini. A Conciliação Extrajudicial no Quadro Participativo, in 
Novas Tendências do Direito Processual. São Paulo: RT, 1988, pp. 216-231. 
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formal através dos procedimentos judiciais ordinários. Indica, portanto, como 

principais dificuldades em se materializar o acesso à justiça por parte do estado.  

 

 
 

Avulta, portanto, a ideia de que a busca pela tutela judicial formalmente 

estabelecida pela Administração Pública seria antes de tudo uma “aventura” que 

se apresenta como desinteressante desde a sua instauração, sendo 

desvantajosa, para as partes, independentemente de sucesso na demanda.  

 

O litígio administrado pelo estado seria segundo tal pensamento um 

mecanismo a aferir tamanho desgaste às partes que litigam que o sucesso ou 

insucesso frente à demanda passaria a ser um detalhe a agravar ou abrandar os 

revezes de um processo de complexa e morosa tramitação, que em sua essência 

nada teria que ver com o acesso à justiça vislumbrado nos textos normativos, 

notadamente no princípio de amplo acesso à justiça, previsto na Constituição. 

 

As técnicas de mediação e conciliação se apresentam, pois como meios 

hábeis a permitir a desconstituição do litígio de maneira rápida, contando para 

tanto que através da configuração de acordos seja possível que as partes não 

mais levem adiante (principalmente em via judicial), evitando teoricamente o 

abarrotamento das vias judiciais e consequentemente o desgaste atribuído às 

mesmas partes que litigam.    

 

Não se quer dizer, entretanto, que a aferição de direitos em sua inteireza 

deva ser suplantada em nome de um “acordo a qualquer custo” ou que se deva 

utilizar a falta de estrutura do Poder Judiciário ou a falta de ações políticas 

eficazes como uma justificativa a levar as partes a preferirem a conciliação das 

suas demandas.  

 

2.4 - O INSTITUTO DA MEDIAÇÃO NO CPC BRASILEIRO  

 

A recente legislação processual civil, em consonância com os elementos 

principiologicos da Constituição Federal passa a se pautar de maneira a garantir 
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que o processo não seja concebido como mero instrumento de resolução de 

conflitos, reconhecido sobre a ótica estritamente procedimental de outrora. 

 

Para se estabelecer uma correlação entre a mediação e o código 

processo civil, mas especialmente em razão de que a legislação incorporou os 

fundamentos do referido instituto de acesso à justiça nas suas linhas, é 

fundamental entender o conceito de direito processual e as finalidades do 

processo. 

 

Sob o aspecto conceitual, Humberto Dalla133 trata da definição de Direito 

processual como sendo: o ramo da ciência jurídica que trata do conjunto de 

regras e princípios que regulamentam o exercício da função jurisdicional do 

Estado.  Nesta linha, o reconhecimento do Direito processual e das suas funções 

e objetivos a serem alcançados perpassa necessariamente por identificar os 

limites conceituais da jurisdição do Estado, não somente na sua roupagem 

processual em sentido estrito, como também no tocante a abrangência 

constitucional deste conceito.  

 

Em outras palavras, a ideia de jurisdição deve ser reconhecida de forma 

específica como objeto de estudo do direito processual, mas antes de tudo deve 

ser concebida aos olhos da extensão da sua previsão constitucional, 

notadamente no que diz respeito à nova interpretação a ser dada pelo art. 5º 

XXXV da constituição a versar sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, 

já remodelado após a nova codificação processual. 

 

A preocupação do novo código de processo civil em dar preponderância 

ao instituto da mediação se torna nítida ao passo em que se pode verificar 22 

menções a esta importante ferramenta de acesso à justiça, reconhecendo a 

possibilidade de se pôr termo ao procedimento em caráter sumário e contando 

ainda com uma solução construída diretamente pela vontade dos litigantes. 

  

 

133 PINHO, Humberto Dalla, op. cit. p.48 
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Esta nova postura do código reforça ainda a ideia de que a mediação 

poderá ser utilizada durante todo o processo de gerenciamento de conflitos, 

desde aquelas hipóteses de mediação em sede pré-processual, até mesmo 

através da formalização de acordos em âmbito recursal. Vê-se portanto que em 

qualquer fase de processo ou grau de jurisdição as mediações serão vistas como 

soluções plausíveis e efetivas 

 

Reforçando esta compreensão de ampla agregação do instituto da 

mediação ao código de processo civil, Daniel Amorim Assumpção Neves134 

registra que a codificação processual de 2015 se preocupou não apenas em dar 

as linhas gerais, mas sobretudo em apresentar de forma específica os 

delineamentos das ferramentas não adversariais de acesso à justiça, tais quais 

a mediação e a conciliação. 

 

Note-se que anteriormente ao código de processo civil de 2015 a ideia de 

jurisdição se vinculava à ideia minimalista de acesso as vias jurisdicionais, sem 

preocupação efetiva com os aspectos sociais que se vinculavam este caráter 

formal à realidade prática. Sob a ótica anterior o acesso procedimental à 

jurisdição serviria para conferir esta efetividade formal 

 

Hodiernamente se reconhece no contexto do ordenamento jurídico 

brasileiro a presença do princípio do “estímulo da solução por autocomposição”. 

Este, decorrente das recentes (e profundas) alterações prescritas no Novo 

Código de Processo Civil, vincula os mecanismos adequados de soluções de 

controvérsias a todas as ações voltadas a dar materialidade ao Acesso à justiça 

no sentido de orientar as atividades estatais a viabilizar a solução das demandas 

 

134 O Novo Código de Processo Civil, entretanto, não trouxe apenas disposições 
principiológicas no que se refere as formas consensuais de solução de conflitos. A uma 
seção inteira de um capítulo destinado a regulamentar a atividade dos conciliadores e 
dos mediadores judiciais (arts. 165 - 175), inclusive fazendo expressamente a distinção 
entre conciliação e mediação. 
 
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Op. cit. p. 5 
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jurídicos. Tendo como parâmetro normativo o artigo 3º § 3º do Código de 

Processo Civil135 é possível identificar na literalidade da Norma que:  

 

 

Neste sentido o referido dispositivo referenda a ideia da justiça 

multiportas, pautada na finalidade precípua da aplicação do direito voltada 

sobretudo para que objetivo finalístico, qual seja a pacificação dos conflitos, seja 

alcançada, independentemente da maneira pela qual os caminhos sejam 

percorridos.  

 

Há neste aspecto uma verdadeira quebra paradigmática em relação aos 

preceitos da tradição formalista da nossa legislação processual. A jurisdição 

formal do Estado abre espaço para outras perspectivas que se apresentam como 

oportunidades de garantir que a solução adequada de situações controversas 

seja materializada.  

 

Importa salientar que esta mudança de perspectiva cobra além de uma 

mera mudança na legislação uma verdadeira alteração quanto ao modelo de se 

pensar e de se aplicar o direito, baseada sobretudo na ideia de que os 

mecanismos não adversariais produzem efeitos muito mais eficazes e 

duradouros no que tange a manutenção das relações jurídicas ou sociais.  

 

Como característica inerente a tais institutos não adversariais previstos no 

novo CPC, é importante pautar o convite às partes no sentido de que estas 

participem de forma ativa e objetiva da resolução dos seus próprios conflitos, de 

modo a assumir em clara responsabilidade quanto ao deslinde das suas 

demandas. 

 

 

135 "a conciliação a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos 
deverão ser estimulados por juízes advogados defensores públicos e membros 
ministério público inclusive no curso do processo judicial". 
BRASIL, LEI Nº 13.256/2016 Código de Processo Civil. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm  acesso em 
janeiro de 2020. 
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Os novos desafios desta dinâmica de condução processual perpassam 

pela exigência de um julgador que instigue as partes atuar em de maneira ativa 

e determinante no sentido de colaborarem para a resolução adequada do 

conflito. 

 

Note-se que aplicação deste princípio em caráter mais pleno ultrapassa a 

natural vinculação reconhecível em relação às partes e ao juiz, dizendo respeito 

a todas aquelas figuras que, de maneira direta ou indireta, mantém algum tipo 

de relação ou praticam algum tipo de ato relacionado a atividade processual. 

Neste aspecto podemos citar ainda advogados, servidores, e auxiliares técnicos 

de todas as ordens que, de alguma maneira, atuam no sentido de afetar os 

resultados práticos do processo. 

 

Para que se perceber nesse sentido que a legislação processual já em 

suas manifestações iniciais compartilha a responsabilidade em relação ao 

sucesso do processo com todas as partes envolvidas, reconhecendo neste bojo, 

a figura dos mediadores. Este reconhecimento se fundamenta, ainda, na 

prescrição do art. 149 do NCPC ao caracterizar os mediadores como auxiliares 

da justiça136  

 

O principal fundamento legal a embasar estes preceitos de cooperação 

em relação as partes em toda a atividade processual, é verificado nos termos do 

artigo 6º do novo código de processo civil137: "todos os sujeitos do processo 

devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva". 

 

 

136 Art. 149. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam 
determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, 
o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o 
mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de 
avarias. 
 
137 BRASIL, LEI Nº 13.256/2016 Código de Processo Civil. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm  acesso em 
janeiro de 2020. 
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As influências da legislação europeia trouxeram para o ordenamento 

processual brasileiro após a implementação do novo código o princípio da 

cooperação, através do qual o deslinde de determinada demanda estaria 

vinculada a atividade conjuntamente conduzida pelo magistrado e pelas partes 

litigantes, conforme pontua Neves138.  

 

Nesta linha é possível reconhecer a existência de deveres anexos aos 

sujeitos da relação processual que indicam como cada participante deve se 

manifestar, dentro da sua esfera de atribuições.  

 

O processualista Elpídio Donizetti139, assinala a existência de rol destes 

pressupostos anexos a orientar as manifestações dos magistrados, tais quais o 

dever de esclarecimento, atribuído ao magistrado no sentido de esclarecer as 

partes eventuais dúvidas sobre suas manifestações; o dever de consulta que 

pressupõe a ouvida das partes antes que qualquer manifestação decisória seja 

proferida; o dever de prevenção impondo ao magistrado apontar as deficiências 

postulatórias a serem supridas através de emendas;  

 

Além destes, citem-se o dever de auxílio, aplicável ao magistrado no 

sentido de auxiliar às partes superar eventual dificuldade que venha a tornar 

dificultoso o exercício de acesso pleno à justiça, e por fim o dever de correção e 

urbanidade que imputa ao magistrado obrigação de se relacionar com os demais 

agentes do processo de forma ética e respeitosa. 

 

A existência desses direitos deveres anexos demonstram de que maneira 

se apresenta a nova dinâmica da codificação processual, fundada na busca pela 

 

138 “Seguir a tendência de legislações estrangeiras, em especial alemã na propositura 
de um sistema co-participativo/cooperativo é benéfico ao processo porque, centrando-
se em deveres do juiz, permite uma participação mais efetiva das partes na condução 
do processo e aumenta as chances de influenciarem de maneira efetiva na formação do 
convencimento judicial”. 
 
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. op. cit. p. 146 
 
139 DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil: São Paulo – 
Atlas, 2018 
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produção prática e objetiva de efeitos, a despeito de formalismos injustificados. 

Nas palavras do citado processualista mineiro: "o moderno processo civil não 

comporta a forma pela forma, ou seja, o respeito ao procedimento sem que exista 

qualquer finalidade"140  

 

Entretanto é indiscutível que para a Seara de abordagem que ora se 

discute, a participação direta das partes é elemento absolutamente fundamental, 

visto que a partir delas se terá a possibilidade concreta de viabilizar a resolução 

do conflito, para além das manifestações decisórias dos magistrados. 

 

De tal modo, entende-se que uma das principais justificativas norteadoras 

da atividade da mediação no novo código de processo civil é o potencial de 

solucionabilidade que poderia ser atribuída às questões conflituosas. Não à toa, 

por expressa previsão normativa do artigo 165 do novo código de processo civil, 

tem-se a orientação de que devem os tribunais se responsabilizar pela criação 

de centros de mediação de conflitos visando, exatamente, promover esta 

otimização da atividade procedimental. 

 

Ademais, se instituiu no âmbito do processo um sistema dual para gerir 

as tentativas de acordos no âmbito dos tribunais. Tal sistema designa ao 

mediador a prerrogativa de realizar a análise preliminar acerca da possibilidade 

de as partes realizarem uma composição. Caso isso não seja possível, em um 

momento posterior, o magistrado apreciar a demanda e se manifestará através 

de decisão. 

 

A opção do legislador do código de processo civil em instituir um sistema 

pautado em duas fases deveu-se exatamente para evitar possíveis influências 

do magistrado no momento de proferir a sua sentença, caso as partes não 

fizessem um acordo em uma tentativa para eliminar de mediação conduzida pelo 

próprio magistrado. Explico, anteriormente era comum que aos magistrados 

fosse imputada a responsabilidade de tentar promover um acordo entre as partes 

 

140 DONIZETTI, Elpídio.op. cit. p.41 
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de, sendo que estas expunham-se previamente ao magistrado (em tentativa de 

acordo). 

 

Neste caso, a impressão preliminar criada poderia ser um fator a 

direcionar os rumos sentença posteriormente proferida. Foi essa tal influência 

que se buscou eliminar nos novos termos da mediação instituída pelo código de 

2015. 

 

De todo o modo, o novo código de processo civil deixa claro o seu 

posicionamento no sentido de que a jurisdição do Estado, em seu aspecto 

formal, deve ser reconhecida como a última fronteira na tentativa de resolução e 

pacificação dos conflitos sociais. Somente devendo ser acionada quando todas 

as demais possibilidades já restaram frustradas. 

  

A ideia, portanto, de busca pela jurisdição estatal sempre existirá na 

estrutura do ordenamento jurídico pátrio, tendo como elemento justificador a 

insuficiência de outras ferramentas adequadas para dirimir os conflitos. Nesta 

linha Cândido Rangel Dinamarco141 pontua que: 

 

Depreende-se, portanto, o que é a mediação como instrumento de 

promoção de acesso à justiça é uma das ferramentas mais importantes contidas 

na legislação processual. Tal importância se a figura tão nítida, inclusive pelo 

fato de que fez jus a uma legislação própria completamente direcionada as 

especificidades do instituto. 

 

Está íntima relação entre o código de processo civil e a lei de mediação 

se afiguram, neste aspecto, como os vínculos de abordagem que serão 

 

141 "Melhor seria se não fosse necessária tutela alguma às pessoas, se todos cumprirem 
suas obrigações e ninguém causasse danos nem se aventurasse em pretensões 
contrárias ao direito. Como esse ideal é utópico, faz-se necessário para pacificar as 
pessoas de alguma forma eficiente, eliminando os conflitos que as envolvem e fazendo 
justiça. O processo estatal é um caminho possível, mas outros existem que, se bem 
ativados, podem ser de muita utilidade" 
 
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito processual Civil. São Paulo: 
Malheiros,2004, p.118, 119. 
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abordados nos capítulos que seguem, sobretudo no tocante aos fundamentos 

principiologicos correlatos a ambas as legislações 
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CAPÍTULO III 

 

3. OS FUNDAMENTOS PRINCIPIOLOGICOS DA MEDIAÇÃO E SUA 

LEGITIMIDADE COMO FERRAMENTA ADEQUADA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. 

 

3.1 PRINCÍPIOS COMO NORMAS JURÍDICAS DE APLICABILIDADE PLENA 

 

Passa-se, neste ponto da presente pesquisa a abordar as relações 

pertinentes entre os fundamentos concretos da Lei de Mediação e os seus 

aspectos principiologicos (reconhecíveis como normas). Os princípios, de um 

modo geral, têm o condão de produzir efeitos imediatos, aplicáveis tanto em face 

dos administrados como também em relação ao Estado, vinculando, ambos, às 

suas prescrições.  

 

Partindo de tal premissa, ao se discutir a efetividade da Lei de Mediação 

como ferramenta adequada à resolução de conflitos, se faz imprescindível 

respaldar teoricamente os fundamentos de criação e aplicação dos princípios 

para sustentar a tese (que se pretende defender) de que a principiologica de 

determinada lei deve estar intrinsecamente ligada à produção de efeitos práticos 

em relação aos administrados a quem ela se direciona. Esta conexão entre o 

princípio e a sua efetividade é condição básica para o seu reconhecimento. 

  

Deve-se, por oportuno, considerar o ordenamento jurídico como um 

sistema normativo que vincula ou condiciona as manifestações humanas de 

forma a viabilizar a sua existência em uma comunidade de indivíduos. Ao 

tratarmos sobre a temática das normas, elemento balizador das condutas 

humanas, as reconhecemos como sendo gênero da qual as regras e os 

princípios são espécies.  

 

Se formos, por exemplo, pensar na aplicação de determinada orientação 

normativa positivada, teremos que reconhecer que a sua existência se justifica 

em um conjunto de variáveis que se referem, em termos práticos, aos efeitos 

concretos em determinada sociedade. Nesta linha não podemos nos olvidar de 
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que a criação da Norma se dá, inicialmente, por uma construção intelectiva do 

legislador que busca regular determinada conduta com o objetivo de provocar 

uma modificação na realidade fática. 

 

Sobre o aspecto da aplicação do direito, deve-se reconhecer que no 

ordenamento jurídico dos Estados há uma prescrição genérica de que a 

regulação das condutas humanas deve-se pautar na observância e comprimento 

às normas jurídicas, sub-classificadas como regras ou como princípios jurídicos, 

tal qual leciona Alexy142 em sua Teoria dos Direitos Fundamentais. 

 

Verifica-se distinção nítida entre as regras e os princípios na medida em 

que as primeiras direcionam-se a orientar condutas o mais objetivamente 

detalhadas do ponto de vista da sua aplicação prática, ao passo que 

estabelecem com maior grau de detalhamento a conduta humana a ser regulada.  

 

Os princípios, por sua vez, reconhecem um conjunto de ações esperadas 

dentro de parâmetros gerais por ele determinados. Neste passo Canotilho143 

pontua acerca das distinções em face aos princípios, serem: [...] fundamentos 

de regras, são normas que estão na base ou constituem a ratio de regras 

 

142 “[...] Tanto as regras como os princípios são normas jurídicas porque ambos dizem o 
dever ser. (...) A distinção entre regras e princípios é, pois, uma distinção entre dois tipos 
de normas.”  
 
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros Editores, 
2008. p.87. 
 
143 “[...] mandamentos de otimização que são caracterizadas por poderem ser satisfeitos 
em graus variados e pelo fato de que a medida de vida de sua satisfação não depende 
somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas [...] Já as 
regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, 
então, deve-se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais nem menos. Regras 
contém, portanto, e determinações no âmbito daquilo que é fática e juridicamente 
possível”l. 
 
CANOTILHO, J. J. GOMES. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3 ed. 
Coimbra: Almedina, 2003. 
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jurídicas e, desempenhando, por isso, uma função normogenética 

fundamentante144. 

 

Alexy145 assevera que o critério mais comumente utilizado para 

estabelecer a distinção entre normas regras e normas principiológicas se dá em 

razão do fundamento da sua generalidade. Estabelece que os princípios seriam 

normas com grau de generalidade relativamente alto, na medida em que as 

regras teriam uma baixa generalidade, tocando pontos que a observância à 

prescrição deveria ser mais específica.  

 

Tendo-se estabelecido as distinções entre regras e princípios como 

modalidades de normas de direito, se iniciar uma abordagem mais específica 

das questões de ordem principal lógica, considerando ser esta a opção de 

delineamento temático para a presente pesquisa. De tal premissa, se inicia o 

aprofundamento do tema abordando conceitualmente as características dos 

princípios como sendo elementos normativos com alto grau de normatividade. 

 

Na doutrina de Humberto Dalla146, é possível reconhecer os princípios 

como verdadeiros fundamentos da estruturação do direito positivo na medida em 

que estes têm o condão de condicionar a maneira pela qual as regras jurídicas 

específicas vão ser aplicadas ao caso concreto, bem como produzir efeitos 

práticos a sociedade em que se aplicam 

 

 
144“De tal compreensão é possível determinar, aos olhos do Mestre português, que os 
princípios se apresentam como elementos que dão razão, vida e fundamento à 
aplicação das normas regras, caracterizando-se em plano inicial, na premissa 
fundamental da qual as normas regras são geradas”. 
 
145 ALEXY, Robert.op. cit. p.90-91 
 
146“Os princípios, cuja importância na ciência jurídica moderna é inquestionável, 
representam o polo destilador da dogmática jurídica em um estado democrático de 
direito, pois traduzem a essência, a razão última, enfim, os valores que inspiram um 
dado ordenamento”. 
 
PINHO, Humberto Dalla. Op. cit. p.91 
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Por exemplo, como se poderia estipular uma divisão formal de poderes 

constituídos do Estado em sede constitucional, sem um princípio de separação 

de poderes previamente existente? 

 

Se poderia, nesta linha, fazendo uma alegoria, comparar os princípios 

constitucionais como se fossem o projeto de uma casa e as regras ou atos 

administrativos como se fossem as medidas práticas de execução das obras 

necessárias à sua construção.  

 

O projeto da casa (os princípios) orienta as linhas fundamentais a serem 

seguidas, enquanto que as medidas de execução (as regras) se manifestariam 

dando concretude, linhas práticas ao que se prescrevera no projeto. Antes de 

qualquer medida prática de execução, indispensável é verificar o que se tem 

estabelecido antecipadamente no projeto. Essa relação direta de 

interdependência entre normas regras novas dos princípios lógicos aclara-se na 

doutrina de Lenio Streck147.  

 

Desta forma, se reconhece que os princípios guardam relação de 

dependência com as regras, sendo, ainda, reconhecidos como pré existentes em 

relação à criação ou aplicação daquelas. A própria etmologia da palavra princípio 

denota aquilo que antecede, que gera, que é pressuposto. Conforme o Dicionário 

Michaelis148, Princípio seria “Em uma área de conhecimento, conjunto de 

proposições fundamentais e diretivas que servem de base e das quais todo 

desenvolvimento posterior deve ser subordinado”. 

 

 

147 “O princípio só se realiza a partir de alguma regra. Não a princípio sem (alg) uma 
regra. Por trás de uma regra necessariamente haverá (alg) um princípio. Se 
acreditarmos que existem princípios sem regras, acreditaremos também que a normas 
sem textos”. 
 
STRECK, Lênio Luiz. Dicionário de Hermenêutica: Quarenta temas fundamentais 
da teoria do direito à luz da crítica hermenêutica do direito. Belo Horizonte: 
Letramento, 2017, p.244. 
 
148 PRINCÍPIO in: Dicionário Michaelis. Disponível em 
<http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=princ%C3%ADpio> Acesso 
em janeiro de 2020. 
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Segundo a tradição cristã, em seu livro sagrado, a Bíblia149, considera-se 

a expressão “princípio” como um conceito introdutório e precedente a todas as 

demais coisas, denotando a condição em que a única (pré) existência 

reconhecível é a de Deus, antes do surgimento de tudo o que a partir dEle foi 

criado.  

 

A expressão princípio em grego é reconhecida como Arché (αρχή). Esta, 

segundo a filosofia grega clássica, representa o conceito inexorável de criação 

da qual decorrem todas as demais coisas. Miguel Spinelli150 esclarece natureza 

deixa o fundamento filosófico do princípio (Arché) como elemento gerador. 

 

Leonardo Alves Barroso151, citando posicionamento de Paulo Bonavides, 

ressalta importância dos princípios como instrumentos de que geram coerência 

e sistematização do ordenamento jurídico, sendo espécies de normas de 

indiscutível relevância e, por conta disso, de aplicabilidade plena. 

 

 

149“No princípio criou Deus o céu e a terra e a terra era sem forma e vazia; e havia 
trevas sobre a face do abismo; e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas” 
Gênesis 1:1,2 
 
 BÍBLIA de Estudo de Genebra. 2ª Ed. Barueri, São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil; 
São Paulo: Cultura Cristã, 2009. p.9 
 
150[...] a arché é expressão de uma potência que não se esgota ou de um vigor que não 
se submete ao processo cósmico de nascimento, crescimento e morte. Não estando 
submetida ao processo da geração, tal princípio teria uma natureza ilimitada, devido a 
sua capacidade de gerar sempre”  
 
SPINELLI, Miguel. A Noção de Arché no Contexto da Filosofia dos Pré-Socráticos. 
Disponível em < www.hypnos.org.br › revista › index.php › hypnos › article › Miguel 
Spinelli>. Acesso em janeiro de 2020.  
 
151 Os princípios se irradiam por todo segmento jurídico, preservando a unidade da 
ordem jurídica, com a manutenção do direito como um efetivo sistema e desempenham 
o papel de organizar e coordenar, coerentemente, todo ordenamento jurídico, ao ponto 
de a doutrina os qualificar como “normas-chaves de todo sistema jurídico”  
  
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12 Ed. São Paulo: Malheiros. p. 
254-255 in: BARROSO, Leonardo Alves. A Força Normativa dos Princípios 
Fundamentais como Vetores da Formação do Estado Ideal Disponível em 
http://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/11/norm
atividadejuridica_118.pdf. Acesso em janeiro de 2020 
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O sistema principiologico, tal qual se conhece atualmente, decorre da fase 

pós positivista152 do direito em que nós nos encontramos na contemporaneidade. 

No presente contexto os fundamentos principiologicos adquirir um caráter 

nitidamente axiológico e normativo presente no ordenamento jurídico na medida 

em que passaram a ser reconhecidos (e em diversas hipóteses positivados) em 

sede constitucional.  

 

Em razão de tal fenômeno, passaram não apenas a produzir efeitos em 

relação às normas infraconstitucionais, por um pressuposto de hierarquia, como 

também fortaleceram-se do ponto de vista do reconhecimento da sua 

normatividade. Ricardo Maurício Freire Soares153, neste ponto, já se posicionou 

acerca da importância do caráter principiologico do ordenamento constitucional 

contemporâneo, aduzindo que o texto constitucional deve ser sempre um reflexo 

das demandas morais sociais que, ao se consolidarem em termos de 

importância, sublimam ao status de princípios, ganhando, assim, força 

normativa.  

 

Registre-se que, no tocante à incontestável classificação dos princípios 

como verdadeiras normas jurídicas, devem ser compreendidos como elementos 

de natureza vinculante tanto em relação aos jurisdicionados como é relação ao 

próprio Estado nas suas diversas manifestações 

 

Estabelecidas os parâmetros fundamentais em relação aos princípios, 

enfrenta-se o desafio de promover as distinções existentes entre os conceitos de 

 

152 No tocante ao conceito de pós-positivismo, a compreensão mais clara se encontra 
calcada minha compreensão de Streck: “O termo pós-positivismo apareceu inicialmente 
no âmbito das ditas ciências duras (hard sciences). Refere-se ao movimento surgido no 
século XX que procuravam demonstrar as limitações do positivismo científico, 
sobretudo, em sua visão mecanicista e na crença de que as ciências exatas seriam 
modelo teórico básico para as demais. In: STRECK, Lenio. Op. cit. p.211. 
 
153“Assim, a substantividade da Teoria da Constituição se apresenta como uma inovação 
em face das posturas positivistas passadas e presentes, pois toda Constituição funda-
se em valores que se exprimem em princípios constitucionais, como a liberdade, 
igualdade, a fraternidade e, sobretudo, a dignidade da pessoa humana, conferindo uma 
dimensão axiológica e teleológica ao constitucionalismo pós-moderno”. 
 
SOARES, Ricardo Maurício Freire. Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p.126. 
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direito e de moral. Tal importância aclara-se quando se reconhece 

hodiernamente compreensões equivocadas acerca de tais elementos e que 

muitas vezes tornam difícil promover o controle das atuações dos operadores do 

direito (notadamente dos magistrados) quando utilizam-se de ambas as 

manifestações como linguagem pública154 sem qualquer critério.   

 

O que se sustenta é a necessidade de se estabelecer - de maneira 

concreta - um paradigma de segurança entre a atividade de criação da Norma e 

da sua aplicação prática depois que já se aperfeiçoou o seu ciclo de formação. 

Noutros termos, identificar quando subsiste a possibilidade de os juízos morais 

influenciarem na aplicação do direito, tomando como base o grau de maturação 

da norma. 

 

Muito embora haja uma compreensão equivocada de que o direito e a 

moral seriam elementos idênticos, deve-se estabelecer distinções sobre a 

natureza de cada uma dessas formas de manifestação humana para que se 

possa costurar uma trilha segura a fundamentar as críticas que serão 

apresentadas a aspectos principiologicos da Lei de Mediação (objeto precípuo 

do presente trabalho).  

 

A abordagem técnica que se pretende realizar reclama que se estabeleça 

diferenciação entre o direito (neste caso manifestado pelos princípios) e os 

valores morais, sobretudo para que se possa impor de maneira segura quais 

serão os limites de atuação dos agentes que criam e daqueles que interpretam 

e aplicam as leis.  

 

Nota-se, entretanto, que controvérsias houve para no tocante ao 

reconhecimento de categorias distintas para tais elementos, como já foi 

 

154 Neste contexto, o termo linguagem pública se refere ao meio de manifestação do 
magistrado em que se pressupõe um “agir” em nome de uma finalidade pública, 
defendendo aspectos dos interesses coletivos. Como regra, se pauta em manifestações 
atreladas à previsão legal. Difere-se das linguagens privadas que, por seu caráter 
subjetivo, vinculam-se aos valores morais (individuais ou coletivos) arraigados em 
determinada sociedade. Estes não podem ser utilizados como instrumentos 
justificadores de decisões judiciais, porquanto não têm base legal.  
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sinalizada por Tércio Sampaio Ferraz Júnior155, em sua obra Introdução ao 

estudo do direito. 

 

As dificuldades em pontuar as diferenças entre o direito e a moral estariam 

reconhecidas no conjunto de características idênticas que podem ser 

reconhecidas. A mais nítida delas é a de que ambas as manifestações 

pressupõem vida social e interação entre os indivíduos. De tal modo, não se 

pode conceber direito ou moral de maneira alheia às sociedades humanas, 

constituindo-se, ambas, como meios de controle e regulação de condutas, cada 

uma em seu campo de atuação específico. 

 

Em que pese as distinções conceituais pontuados, não se pode olvidar 

que o direito e a moral dialogam constantemente, sobretudo no tocante a 

interpretação e aplicação do direito considerando que a construção do direito se 

pauta primordialmente nas manifestações morais daqueles responsáveis por 

legislar o que faz com que toda Norma jurídica tenha em determinado momento 

sido reconhecida como valor moral. 

 

Nesta linha, pode-se reconhecer que os juízos morais estão autorizados 

a interagir com o direito até o momento em que a produção normativa é 

plenamente efetivada, ou seja, quando se está em momento de construção da 

norma, pode-se (e é o que efetivamente acontece) formular e discutir valores 

morais para direcionar as linhas que aquela norma deverá seguir para atingir ao 

fim pretendido.  

 

 

155 “Primeiramente, é preciso reconhecer certa similaridade entre normas jurídicas e 
preceitos morais. Ambos têm caráter prescritivo, vinculam e estabelecem obrigações 
numa forma objetiva, isto é, independentemente do consentimento subjetivo individual. 
Ambos são elementos inextirpáveis da convivência, pois, se não há sociedade sem 
direito, também não há sociedade sem moral. Não obstante isso, ambos não se 
confundem, e marcar a diferença entre eles é uma das grandes dificuldades da filosofia 
do direito”. 
 
FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio, Introdução Ao Estudo Do Direito : técnica, 
decisão, dominação / Tercio Sampaio Ferraz Junior. – 10. ed. rev., atual. e ampl. – São 
Paulo: Atlas, 2018. p. 393 
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Tome-se por exemplo a hipótese de um projeto de lei que tenha como 

objeto a redução da plena capacidade civil de 18 para 12 anos. Os argumentos 

e abordagens acerca das implicações de tal medida (contrários ou a favor) 

devem ser apresentados e discutidos levando-se em conta as compreensões 

morais dos legisladores acerca das repercussões sociais e jurídicas ANTES de 

tal norma se tornar válida156. 

 

 Se aprovado – tal hipotético projeto de lei - não se poderia reconhecer 

legitimidade de decisão judicial que viesse a anular negócio jurídico celebrado 

por um jovem de 12 anos sob a alegação de que com tal idade o indivíduo não 

possui maturidade intelectual ou experiência de vida suficientes para a prática 

daquele ato da vida civil.  

 

Embora seja perfeitamente possível - aos olhos do magistrado – entender 

como irrazoável que um indivíduo com tão pouca idade conte com amplas 

prerrogativas para travar relações jurídicas como cidadão pleno, não estaria tal 

magistrado autorizado a julgar com base nos seus valores morais, sem observar 

expressa autorização legal. 

 

No tocante as distinções doutrinárias referentes aos conceitos de direito 

e de moral, é possível pontuar de forma objetiva as manifestações de Lenio 

Streck defendendo a ideia de que direito e moral - de fato - estão autorizados a 

manter algum tipo de contato em uma fase pré normativa, quando ainda não 

 

156 A validade, neste aspecto pauta-se em elemento primordial de construção das 
normas jurídicas, indicando que a foram submetidas ao processo normativo adequado 
à sua constituição e que, tendo seguido toda a tramitação formal, passará a ser 
incorporada ao ordenamento jurídico. Neste sentido, Paulo de Barros Carvalho [...] 
ingressando no ordenamento pela satisfação dos requisitos que se fizerem necessários, 
identificamos a validade da norma jurídica, que assim se manterá até que deixe de 
pertencer ao sistema.  
 
CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da 
incidência, São Paulo: Saraiva, 2015,p. 57 e Paulo Roberto Lyrio Pimenta [...] sinônimo 
de existência da norma. Dizer que a norma vale significa afirmar que esta pertence a 
determinado ordenamento jurídico. Norma válida é aquela produzida pela autoridade 
competente, segundo o procedimento previsto em lei. PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. 
Normas de competência e o controle de validade da norma impositiva 
tributária. Segurança jurídica na tributação e Estado de Direito, p. 840 
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existe norma formalmente constituída, mas se está em um momento de 

discussão valorativa quanto aos elementos que a ela estarão vinculados.  

 

Em sua coluna da Conjur, Lenio157 exemplifica os perigos de um 

posicionamento moral, a despeito da aplicação do direito, indicando que todas 

as vezes que se está diante de uma razão jurídica de segunda ordem (pautada 

em normas jurídicas), as razões jurídicas de primeira ordem (valores morais) 

devem ser suplantadas, sob pena de se instaurar situação de total instabilidade 

e insegurança jurídica. 

 

Ultrapassando-se, então, os momentos de análise pré normativa, aquele 

em se verificarão os fundamentos morais da norma, já se teria esgotado o liame 

de diálogo entre direito e moral, restando ao judiciário posicionar-se de acordo 

com os parâmetros normativos pré-determinados.  

 

Neste sentido, a partir do momento em que as normas passam a existir 

como tais, preenchendo os elementos formais da sua existência e passando a 

fazer parte do ordenamento jurídico, os juízos Morais deixam de poder serem 

utilizados como ferramentas justificadoras de decisões - sobretudo quando estas 

se contrapõem à lei ou a normas constitucionais. 

 

Consolidando esta compreensão, pode-se citar a declaração proferida na 

aula Magna - ministrada por Streck - na escola da magistratura do Estado do Rio 

de Janeiro em 5 de fevereiro de 2019, quando, pelo jurista, se pontuou que: Se 

todos nós temos desacordos morais, é o Direito que vai solucioná-los. Mas se o 

Direito for o que o intérprete disse que é, começa tudo de novo.   

 

 

157 “[...] quando você está dirigindo, ninguém quer saber sua opinião sobre o limite de 
velocidade, ou sobre a frequência com que os carros devem parar em cruzamentos 
perigosos. As RJSO salvam você de você mesmo. Essas razões jurídicas de segunda 
ordem evitam que você cometa erros que podem ser fatais. As RJSO fundam você, 
enquanto somente as razões de primeira ordem (RPO) podem afundar, a você e à 
sociedade. A democracia se funda no cumprimento das RJSO”. 
 
STRECK, Lenio. Há boas razões para obedecer ao direito e desobedecer ao 
impulso moral. Dipsponível em <https://www.conjur.com.br/2018-jun-21/boas-razoes-
obedecer-direito-desobedecer-moral>, Acesso em Janeiro de 2020. 
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O que se repara, portanto, é que o momento histórico em que a sociedade 

brasileira também se encontra é marcado por uma série de movimentos que tem 

por finalidade atacar o direito no tocante as suas características como 

instrumento de regulação social alheio as aspirações de ordem moral. O direito, 

portanto, existe para nos proteger das nossas próprias moralidades e viabilizar 

que a linguagem pública, coletiva, garanta a convivência social a despeito da 

linguagem privada (aquela atrelada ao discurso “assujeitador” do indivíduo). 

 

Muitas vezes magistrados, doutrinadores e operadores do direito de 

maneira geral se veem diante de situações relativamente complexas de serem 

interpretadas, no aspecto atinente ao reconhecimento de uma postura de ordem 

jurídica ou moral. Outras palavras, diante de determinado caso concreto, como 

perceber se determinado pleito é efetivamente legítimo e se baseia no direito 

para permitir ao magistrado dar a resposta correta para a questão? 

 

Na compreensão do jurista, considerando a atividade dos magistrados, é 

imprescindível observar e mensurar cada decisão proferida de maneira a não se 

estribar no ativismo judicial. Este, de maneira anti-jurídica, imprimir nas decisões 

dos magistrados as suas compreensões Morais particulares, imputando 

características de um discurso privado em uma manifestação que deveria ter 

características precipuamente públicas. 

 

Propõe, Lenio158, que se apresentem aos magistrados três perguntas 

fundamentais, cuja resposta positiva para todas seria condição inafastável para 

 

158 “A primeira é: o caso trata de um direito fundamental? Se não, deve ser arquivado. 
Se sim, passa-se à segunda questão: nas mesmas condições do autor da ação, outras 
pessoas receberiam esse direito? Uma negativa deve fazer o juiz rejeitar o processo. 
Porém, se a resposta for afirmativa, ele deve se fazer uma última pergunta: posso 
transferir recursos de outras pessoas para fazer a felicidade de alguns sem ferir a 
equidade e a isonomia? Se sim, trata-se de judicialização, e o magistrado pode 
conceder o pedido. Caso contrário, ele estará agindo de forma ativista ao aceitar ao 
satisfazer a vontade do autor”. 

STRECK, Lenio. Direito, e não moral, deve solucionar desacordos sociais. 
Dipsponível em <https://www.conjur.com.br/2019-fev-05/direito-nao-moral-solucionar-
conflitos-sociais-lenio>, Acesso em Janeiro de 2020. 
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que o magistrado estivesse autorizado a proceder a uma decisão naquele 

sentido. 

 

O que se depreende, então, é que o direito e a moral são manifestações 

humanas ligadas diretamente à relação com seus semelhantes em caráter 

notoriamente valorativo, baseados (o primeiro) nas prescrições de condutas a 

serem observadas porquanto sejam (ou possam vir a ser) juridicamente 

relevantes; e (o segundo) na depreensão do conjunto de valores e opções 

pessoais acerca das dicotomias bom/mau, justo/injusto e certo/errado. 

 

O direito conta – ou deveria contar – com bases sólidas estruturadas em 

um ordenamento jurídico cuja orientação superior é a Constituição, sendo que 

dela devem emanar todos os fundamentos normativos a dar norte à 

interpretação, bem como à sua adequada aplicação em face do caso concreto. 

 

A moral, por seu turno, se vincula aos - já citados - valores subjetivos 

ligados à visão de mundo do indivíduo, considerando a sua vivência, medos, 

paixões, crenças, ideologias, etc. ultrapassam o terreno da certeza ou da 

previsibilidade porquanto decorrem de fundamentos não criados ou aferíveis 

tecnicamente.  

 

A conduta moralmente aceitável é, portanto, aquela que reflete um 

costume social em determinado momento histórico, visto sob os fundamentos da 

subjetividade de quem a analisa. 

 

O campo das moralidades possui amplo espaço para discricionariedades, 

argumentações e fundamentações de pontos de vista que se pautem em 

justificativas tão subjetivas quanto seja possível, já que não existem parâmetros 

formais para lhes reconhecer limitações.  
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Nas palavras do filósofo Ernst Tugendhat159, a moral estaria atrelada à 

abordagem individual sobre os juízos de valor aplicáveis a determinado grupo e, 

de tal modo, se submeteria a parâmetros reconhecíveis exatamente em face 

daquele contexto social a definir os valores de virtude. 

 
A ideia de virtude, neste passo, se reconhece como um exercício que 

verificação e de controle de naturezas estritamente sociais, fazendo-se 

reconhecer que qualquer instrumento de controle ou fiscalização deverá ser 

igualmente moral, considerando os comportamentos humanos reconhecidos 

pela comunidade como adequados, não cabendo abordagens ou análises de 

controle jurídico em relação a estes. Em outro excerto, Tugendhat assevera que 

os elementos de valor moral se reconhecem por uma dinâmica específica de 

controle no tocante às expectativas morais160 161. 

 
Percebe-se, portanto, que as dicotomias entre o direito e a moral são 

reconhecíveis no âmbito das suas próprias características formadoras, sejam 

 

159 “Uma moral é [...] um sistema de exigências recíprocas que se expressam em 
sentenças de dever; esse dever – a “obrigação” – está calcado nos sentimentos de 
indignação e culpa, e a cada sistema moral pertence um conceito de pessoa moralmente 
boa”.  
 
TUGENDHAT, E. Como devemos entender a moral? Philósophos, v. 6, n. 1-2, 2001,  
p. 61 in___BRAGA, Viviane Zarembski. O contratualismo na filosofia moral de Ernst 
Tugendhat. Revista Eletrônica Controvérsia, São Leopoldo, v. 10, n. 2, p. 64-78, mai.-
ago. 2014. Disponível em 
<http://revistas.unisinos.br/index.php/controversia/article/view/10184/4809>, Acesso 
em Novembro de 2019. 
 
160 “[…] o convênio para formar a sociedade moral cria seu próprio sistema de sanção. 
A razão é que uma sociedade moral […] é sempre um sistema de exigências recíprocas. 
Essas exigências se expressam num comportamento de afetos negativos para com 
aqueles que infringem as normas” 
 
TUGENDHAT, E., op. cit. p.45 
 
161 “La sanción interna no se diferencia sólo de las sanciones externas, por un lado, sino 
también, por otro, de la pura crítica. [...] La crítica sólo hace ver que el criticado no 
alcanza el estándar válido para una determinada praxis. En cambio, la censura es una 
crítica dentro de uma praxis comunitaria que tanto el criticado como el crítico 
presuponen como esencial para la creación de identidad. Por eso, la finalidad de la 
censura o de la indignación es tocar la persona en su núcleo” 
 
TUGENDHAT, E. Acerca del concepto y de la fundamentación de la moral. In: 
______. Ser,Verdad, Accion: Ensayos filosóficos. Barcelona: Editorial Gedisa, 1998. 
p.206. 
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dos alimentos responsáveis pela sua criação, como também em relação aos 

mecanismos de controle e de Sanção. As ações morais devem se restringir, em 

tal contexto, às verificações do corpo coletivo quanto à conformidade em relação 

às práticas. 

 

 Já as Normas de direito, por seu turno, observam a ordenamento jurídico 

previamente estabelecido pelo Estado de forma a regular formalmente as 

condutas humanas, ultrapassando os discursos de linguagem privada e 

promovendo a imposição de obediência aos administrados em razão do atributo 

da imperatividade162 das manifestações estatais. As normas de valor moral, 

como reconhece Emanuel Kant163, não se submetem a tais parâmetros, sendo 

elas reconhecíveis em plano de abordagem e igualmente moral, senão vejamos: 

 
De tal modo, reconhece-se que os valores morais não estão autorizados 

a influenciar na interpretação do direito no tocante ao viés executório das leis ou 

na aplicação das sentenças judiciais, posto que estes se direcionam a expressar 

parâmetros valorativos que não possuem força vinculante por parte do Estado. 

 

Mais que isso, o discurso privado identificado nas manifestações de 

valores morais traz consigo uma condição de insegurança jurídica que abre 

 

162 “Por imperatividade, pode-se reconhecer o atributo do ato administrativo que obriga 
os administrados a submeterem-se às suas manifestações reconhecendo-as como 
legítimas e de natureza vinculante. A imperatividade decorre do regime jurídico 
administrativo que pauta as relações envolvendo o Estado e os particulares. Nas 
palavras de Celso Antônio Bandeira de Melo: Imperatividade, ou coercibilidade, significa 
que os atos administrativos são cogentes, obrigando a todos quantos se encontrem em 
seu círculo de incidência (ainda que o objetivo a ser por ele alcançado contrarie 
interesses privados), na verdade, o único alvo da Administração Pública é o interesse 
público”.  
 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25ª ed.2012. 
São Paulo: Atlas, 2012, p. 120. 
 
163“[...] o puro acordo ou desacordo de uma ação com relação à lei, sem respeito algum 
ao impulso da mesma, chama-se legalidade (conformidade a lei); quando, ao invés, a 
ideia do dever derivada da Lei é ao mesmo tempo impulso para a ação, temos a 
moralidade”. 
 
KANT, Emanuel, Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução Paulo 
Quintela. Lisboa: Edições 70, 2005, p. 394. 
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precedentes perigosos à própria estabilidade das relações entre administrados 

e o poder público em um Estado democrático de direito.  

 

Explico, o jurisdicionado que apresenta ao judiciário determinada 

demanda litigiosa a ser apreciada quer, em última análise, o que a jurisdição 

estatal (ou quem lhe valha) seja capaz de oferecer uma resposta dentro dos 

parâmetros de uma ordem jurídica justa, pautada em parâmetros constitucionais.  

 

Reconheça-se que a vinculação de tais manifestações judiciais sempre 

em conformidade com a constituição se caracterizam como verdadeira condição 

de validade das mesmas. Seguindo, é inadmissível a manifestação de 

dispositivos normativos, sejam eles de natureza legiferante, ou decorrentes de 

decisões judiciais, que não estejam em sintonia e observância ao que prescreve 

a Carta Magna, base estruturante de todo o Estado Democrático de Direito. 

Neste sentido, Lenio Streck, Clarissa Tassinari e Danilo Pereira Lima164 em artigo 

abordando as cincos ações entre o direito e a política no contexto brasileiro. 

 

Observa-se, nesse caso, que a força normativa da constituição, atrelada 

a obrigatoriedade de observância aos seus princípios atrai para si, como efeito 

prático, a hipótese de notificação de toda e qualquer medida que ela seja 

contrária, tendo como pano de fundo a busca pela integridade do ordenamento 

jurídico no tocante as suas normas de estabilização. 

 

Em que pese consistente posicionamento da doutrina versando sobre a 

necessidade de uma separação axiológica entre os conceitos de direito e de 

moral, considerando a sua aplicação prática, observa-se uma tendência 

contemporânea de se conceber uma aplicação de direito cada vez mais 

 

164 “A Constituição é o alfa e o ômega da ordem jurídica. Ela oferece os marcos que 
devem pautar as decisões da comunidade política. Uma ofensa à Constituição por parte 
do Poder Judiciário sempre é mais grave do que qualquer outra desferida por qualquer 
dos outros Poderes, porque é ao Judiciário que cabe sua guarda”. 
 
STRECK, Lenio; TASSINARI, Clarissa; LIMA, Danilo Pereira. A relação direito e 
política: uma análise da atuação do Judiciário na história brasileira. Disponível em: 
<https://periodicos.unifor.br › rpen › article › download › pdf>. Acesso em janeiro de 2020. 
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“moralizado”, eivado de opiniões pessoais e construções subjetivas em um 

terreno que dele deveriam estar apartadas.  

 

Os valores morais, reconhecidos nas relações de determinada 

coletividade aplicam-se, como se viu, sem qualquer vinculação ou controle do 

ponto de vista do direito. De tal maneira, não se pode reconhecer a viabilidade 

de decisões judiciais serem construídas sobre parâmetros que não sejam 

igualmente normativos. Em sua obra O Fetiche dos Direitos Humanos e Outros 

Temas, o Professor Vicente de Paulo Barretto165 aborda, em suas 

manifestações, a natureza distinta dos deveres jurídicos em contraposição aos 

deveres Morais. 

 

De tal ponto, entende-se que estas manifestações de “moralidades 

jurisdicionais” abrem precedentes perigosos às arbitrariedades, por parte dos 

aplicadores do direito, mais especialmente, os magistrados. Tais manifestações 

terminam por fragilizar o (jovem) sistema normativo constitucional pátrio, 

afetando a segurança jurídica que as prestações jurisdicionais deveriam conferir. 

Lenio Streck166 denuncia tais acontecimentos de forma objetiva em seu Verdade 

e Consenso. 

 

Este citado fundamento racional, que representaria o viés da vinculação 

de todo o exercício analítico e executório das normas jurídicas, deveria se 

colocar alheio às ditas moralidades, constituindo-se como dogma jurídico 

 

165 “Tanto para o direito, como para a moral, existem deveres. Tanto num, como noutro, 
o dever não é definido por seu conteúdo, mas pela sua forma. “Agir por dever” significa 
que não se leva em conta nem as inclinações do agente, nem a finalidade pretendida”. 
 
BARRETTO, Vicente de Paulo. O Fetiche dos Direitos Humanos e outros temas – 2ª 
Ed. Rev. e Ampl. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora/2013.  P.57. 
 
166“[...] no momento da decisão sempre acaba sobrando um espaço “não tomado” pela 
“razão”; um espaço que necessariamente será preenchido pela vontade discricionária 
do intérprete/juiz (não podemos esquecer que, nesse contexto, vontade e 
discricionariedade são faces da mesma moeda)”.      
 
STRECK, Lênio Luiz. Verdade e Consenso: Constituição, Hermenêutica e Teorias 
Discursivas. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p.48. 
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irrefutável que vem a confrontar as atividades decisórias que se deixam viciar 

pelas subjetividades dos julgadores.  

 

Estes (fundamentos) diferenciariam as análises propositivas das leis em 

relação às decisões judiciais, na medida em que os juízos de moralidades 

permeariam - sem qualquer embaraço - a fase de criação das normas, mas 

passariam a não ser mais reconhecidos quando estas viessem a ser aplicadas 

ao caso concreto. Tomando-se como exemplo comparativo, tem-se que a 

natureza das interpretações aplicadas em sede dos tribunais e pelos cientistas 

do direito (estes últimos, vistos como aplicadores técnicos dos dispositivos 

normativos)167. 

 

Não se quer aqui afirmar que a moral não influencia no direito, mas tão 

somente que ela encontrará momento adequado para com ele encontrar tal 

interação. As análises subjetivas decorrentes dos valores morais são atividades 

comuns, esperadas e necessárias para a construção normativa.  

 

Repise-se que o processo de politização e das abordagens quanto aos 

fundamentos morais das leis é saudável no momento preliminar à construção do 

direito, quando ainda se está realizando um juízo cognitivo sobre a justeza e 

adequação social dos seus preceitos. É fundamental, pois, que neste momento 

se verifiquem se a norma atende efetivamente às demandas sociais, estando 

adaptada tanto ao sistema constitucional quanto aos fundamentos daquela 

determinada sociedade à qual a norma se direciona. 

 

Por seu turno, após a inserção da norma no ordenamento jurídico, não 

cabe mais a discussão acerca dos seus elementos de moralidade. Não se podem 

aceitar precedentes para condicionar – em nome da moral - a aplicação de uma 

 

167 “[...] a interpretação dos órgãos jurídicos (dos tribunais, por exemplo), é um problema 
de vontade (interpretação como ato de vontade), no qual o intérprete sempre possui um 
espaço que poderá preencher no momento da aplicação da norma (é a chamada 
“moldura da norma”, que, no limite, pode até ser ultrapassada); enquanto a interpretação 
que o cientista do direito realiza é um ato de conhecimento que pergunta – logicamente 
– pela validade dos enunciados jurídicos”.    
 
STRECK, LENIO. op. cit. p.465. 
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lei, mesmo porquê as moralidades que relativizam o direito (e assim o fragilizam) 

terminam por suprimir uma regra da maioria em prol do beneficiamento particular 

de quem não possuía legitimidade para titularizá-lo. Nas palavras de Lenio, 

convertendo-se a democracia em Juristocracia168.  

  

 Seguindo essa linha de compreensão, tem-se que não apenas as normas 

(sendo estas regras ou princípios) devem estar em conformidade com a 

constituição, mas todas as manifestações decorrentes do Estado, incluindo-se - 

por oportuno - as decisões judiciais. Entende-se portanto, que é obediência a 

constituição é, do ponto de vista de uma estrutura jurídica estatal, o elemento 

mais importante e inegociável. É possível, deixa aspectos, reconhecer os 

princípios constitucionais de maneira similar àquela em que Kant169 estabeleceu 

a pessoa humana, vinculada à sua dignidade. 

 

Note-se que até mesmo a norma hipotética fundamental, tal qual foi 

apresentada teoricamente por Hans Kelsen170, se caracterizou por ser uma 

máxima de obediência à norma constitucional imposta, como um critério de 

validade lógico, apriorístico, transcendental, decorrente de manifestação 

humana não normativa (na verdade, pré-normativa). Reconhecidamente 

elemento de Gênese das constituições (como normas supremas de determinado 

ordenamento jurídico).  

 

 
168 A juristocracia se caracteriza como sendo uma lógica de atividades dos magistrados 
voltada para os ativismos judiciais que, à margem da lei e das suas atribuições típicas 
acabam extrapolando os limites constitucionais para aplicar um direito de acordo com 
as suas concepções particulares. 
 
169 “[...] o homem encontra-se acima de qualquer preço; assim como tal, ele não pode 
ser considerado unicamente como um meio para os fins dos outros, e nem para os seus 
próprios, mas sim como um fim em si mesmo, quer dizer que ele possui uma dignidade 
(um valor interior absoluto), através do qual ele obriga o respeito de si mesmo por todas 
as outras criaturas racionais que lhe permite comparar-se com todas as criaturas da 
espécie e de se considerar em pé de igualdade”. 
 
KANT, Immanuel. Doctrine de la Vertu. Trad. A.Philonenko. Paris: Librairie 
Philosophique J.VRIN, 1985, p.108-109 
 
170KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. de João Baptista Machado. 8. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2011p. 217. 
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Neste aspecto a norma hipotética fundamental é identificada como 

instrumento que decorre da construção do conhecimento humano de maneira 

voluntária e antecedente às normas constitucionais. Poderiam, portanto, sofrer 

variações em decorrência da análise subjetiva quanto ao reconhecimento da 

realidade fática e dos costumes sociais em momento antecedente ao exercício 

constituinte, na qual se reconhece a NHF como norma pressuposta171. 

 

Detalha, Kelsen172, ainda, ao pontuar as características sobre a norma 

hipotética Fundamental que esta seria elemento gerador de todo o ordenamento 

jurídico pautado na em uma premissa de natureza constitucional. Reconhece-

se, neste ponto, a norma hipotética fundamental, como verdadeiro princípio 

gerador do ordenamento jurídico. 

 

A norma hipotética fundamental kelseniana tal qual foi formulada pelo 

teórico austríaco, dá o tom que pode ser identificado claramente das proposições 

da força normativa dos princípios constitucionais, no tocante a sua 

inalterabilidade bem como ao seu caráter de fonte geradora pressuposta. 

 

Neste aspecto, pode-se determinar em caráter definitivo que esta dita 

força normativa das normas principiológicas não se confunde com a ideia de 

valores morais. O direito, aqui representado pela principiologica, pressupõe 

método, sistematização e sobretudo vinculação ao que se encontra estabelecido 

 

171 “[...] tem de terminar numa norma que se pressupõe como a última e a mais elevada. 
Como norma mais elevada, ela tem de ser pressuposta, visto que não pode ser posta 
por uma autoridade, cuja competência teria de se fundar numa norma ainda mais 
elevada. A sua validade já não pode ser derivada de uma norma mais elevada, o 
fundamento da sua validade já não pode ser posto em questão. Uma tal norma, 
pressuposta como a mais elevada, será aqui designada como norma fundamental 
(Grundnorm)”.  
 
KELSEN, Hans op. cit. p. 217 
 
172 “Ela é o ponto de partida de um processo: do processo da criação do Direito positivo. 
Ela própria não é uma norma posta, posta pelo costume ou pelo ato de um órgão 
jurídico, não é uma norma positiva, mas uma norma pressuposta, na medida em que a 
instância constituinte é considerada como a mais elevada autoridade e por isso não 
pode ser havida como recebendo o poder constituinte através de outra norma, posta por 
uma autoridade superior”. 
. 
KELSEN, Hans op. cit. p. 222 
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no ordenamento jurídico constitucional, de modo que o Direito seja reconhecido 

como integridade173, vinculando todo o sistema a uma teia de princípios 

orientadores do ordenamento.  

 

Ora, ou se aplicarão os fundamentos objetivos e vinculados aos princípios 

determinando caminho seguro à interpretação ante o caso concreto, ou se criará 

perigoso precedente para o arbítrio e o decisionismo moral sem limites impostos 

por qualquer lei.  

 

Diria um julgador tomado por este espirito decisionista livre: - “Em nome 

da aplicação de um bom e justo direito, deixemos as leis ao largo, afinal regras 

são detalhes da burocracia estatal; desconsideremos, de igual modo, os 

princípios. Estes apenas frágeis apensos filosóficos a adornar os dispositivos da 

Carta Magna, mas sem contar com efetiva aplicabilidade no plano prático”.  

 

Seria possível, neste ponto, vislumbrar um dito bom e justo direito que 

fosse contrário aos próprios fundamentos do direito? Hart174 propõe esta reflexão 

deixando nas entrelinhas a mensagem de que alcançar a plenitude do bem-estar 

social (e da segurança jurídica) dependeria necessariamente de uma adequada 

compreensão de que observar as determinações legais é exatamente o que 

garante um sistema normativo constitucionalmente coerente.  

 

 

173 Quanto ao conceito de Integridade, cite-se a doutrina de Carvalho Neto, expondo o 
pensamento de Dworkin: “A integridade do Direito significa, a um só tempo, a 
densificação vivencial do ideal da comunidade de princípios, ou seja, uma comunidade 
em que seus membros se reconhecem reciprocamente como livres e iguais e como co-
autores das leis que fizeram para reger efetivamente a sua vida cotidiana em comum, 
bem como, em uma dimensão diacrônica, a leitura à melhor luz da sua história 
institucional, como um processo de aprendizado em que cada geração busca, da melhor 
forma que pode, vivenciar esse ideal” in:  CARVALHO NETO, Lutas por 
reconhecimento e a cláusula de abertura da Constituição Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2013, p. 11. 
 . 
174 Em termos de justiça, pode a crítica exaurir todas as formas relevantes? Ou o bom 
direito exprime algo diferente e mais abrangente do que o direito justo? Será a justiça, 
como BENTHAM parece haver pensado, simplesmente um nome para a distribuição 
eficiente de utilidade ou bem-estar, ou pode, por outro lado, ser reduzida a isto? 
 
HART, Herbert L.A. Direito, Liberdade, Moralidade. Trad. Gerson Pereira dos Santos. 
Porto Alegre: Ed. Fabris: 1987, p. 33. 
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Em que pese a ideia de se conceber o ideário de justiça como um 

elemento pronto, é possível identificar teses que reconhecem a justiça em 

sentidos diversos, considerando que a atribuição de direitos e da própria 

concepção de igualdade dependem de fatores externos para efeitos de aplicação 

da norma jurídica. Chaim Perelman175, ao discutir as relações entre a ideia de 

justiça, igualdade e acesso, apresenta as diversas possibilidades de serem 

observados os parâmetros de sua análise conceitual, evidenciando a 

subjetividade a atribuir fluidez a estes fatores  

  

O que se observa, entretanto é uma construção falaciosa do senso 

comum a reconhecer a existência de uma dita justiça mais “justa” que aquela 

compreendida ou orientada por uma construção sistemática do ordenamento 

constitucional.   

 

Noutras palavras, haveria uma espécie de direito moral ou sentimento 

moralizador inerente aos indivíduos (incluindo, neste passo, muitos magistrados) 

que extrapolaria de forma transcendental os llimites da norma jurídica, tentando 

dar aplicabilidade concreta à máxima defendida por Eduardo Couture176 de que: 

Teu dever é lutar pelo Direito, mas se um dia encontrares o Direito em conflito 

com a Justiça, luta pela Justiça. 

 

Não se nega, em absoluto, a relevância simbólica de tal brocardo no 

sentido de instigar os estudiosos, intérpretes e aplicadores do direito a considerar 

 

175 “A idéia de justiça consiste numa certa aplicação da idéia de igualdade. O essencial 
é definir essa aplicação de tal forma que, mesmo constituindo o elemento comum das 
diversas concepções de justiça, ela possibilite as suas divergências. [...] É ilusório 
querer enumerar todos os sentidos possíveis da noção de justiça, porém, alguns 
exemplos deles, que constituem as concepções mais correntes da justiça, cujo caráter 
inconciliável veremos imediatamente: 1 – A cada qual a mesma coisa. 2 – A cada qual 
segundo os seus méritos. 3 – A cada qual segundo suas obras. 4 – A cada qual segundo 
suas necessidades. 5 – A cada qual segundo sua posição. 6 – A cada qual segundo o 
que a lei lhe atribui”. 
 
PERELMAN, Chaim. Ética e Direito. Trad. Por Maria Ermantina Galvão. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000, p. 01. 
 
176 COUTURE, Eduardo. Os Mandamentos do Advogado. Trad. Ovídio Baptista da 
Silva. Porto Alegre: Ed. Fabris: 1999. 
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os aspectos sociais ao se posicionarem sobre determinada questão jurídica. 

Entretanto, uma interpretação equivocada torna tal adágio perigoso. 

 

 Uma análise sem apurado grau de observação teórica poderia gerar (e 

infelizmente, muitas vezes gera!) a compreensão de que mesmo diante de lei 

expressa e inequívoca, caso o magistrado a entenda inadequada segundo as 

suas subjetividades e  moralidades, este estará autorizado a decidir “contra 

legem”, em casos mais graves, em afronta direta à Constituição.  

 

Como contraponto, entretanto, não se nega, como já dito, que os 

elementos morais fazem parte de maneira indissociável da construção do direito, 

já que fundamentam os valores sociais que nortearão a criação dos dispositivos 

normativos de cada ordenamento. Neste passo se pode afirmar que um sistema 

jurídico que se constrói sem a adequada orientação dos valores morais da 

sociedade em que se aplica, certamente estará fadado à ineficácia da aplicação 

das suas leis.   

 

Como não é legítimo se criar uma relação de interdependência entre a 

moral e a aplicação do direito - assim já se afirmou - são irrelevantes as 

abordagens morais acerca dos pressupostos normativos, tendo em conta que 

entre estes os parâmetros de análise, controle, inserção e vinculação sociais são 

completamente distintos. Seria possível, portanto, se reconhecer até mesmo 

erros jurídicos se jurídicos fossem os seus pressupostos, mas jamais discutir a 

moralidade de uma norma posta. 

 

Questionar, por exemplo, se “matar alguém é bom ou ruim” não é 

atribuição do direito, mas sim discutir a legalidade ou não do ato de matar 

alguém. Viabilizar a aplicação de juízos morais às decisões judiciais é afastar o 

caráter público inerente à função judicante prestada pelo estado e permitir a 

instauração legitimada do arbítrio substituindo a jurisdição.  
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Sob o prisma da segurança jurídica, se tomamos por base a teoria 

Kelseniana177 se poderia reconhecer a necessidade de isenção da ciência do 

direito em relação à moral, designando a suas atribuições vinculadas 

exclusivamente em observar o fenômeno social sem dele depreender juízo 

subjetivo de valor.   

 

Aqui não se afirma que a norma posta seja absoluta ou que deve ser 

aplicada de maneira cega, alheia às demandas e particularidades de cada 

situação concreta. Se assim fosse, a figura dos juízes seria essencialmente 

desnecessária, bastando um agente público, técnico com competência para 

identificar a ocorrência do fato em relação a um Menu pré-estabelecido de 

previsões de fatos sociais subsumíveis.  

 

Antes, os juízes têm importância fundamental no sentido de dar a 

adequada interpretação ao caso concreto baseando-se no que preceitua o 

ordenamento constitucional. Desta maneira a prerrogativa de o juiz decidir 

sempre estará vinculada ao munus público de se posicionar em conformidade 

com o direito. 

 

Nesta linha, Kelsen178 ainda retrata a caracterização das interpretações 

técnica e cientificamente adequadas em relação aos objetivos das normas 

jurídicas, no sentido de (apenas) apresentar fundamentos conceituais, sem 

qualquer possibilidade de formar juízos valorativos quanto aos fatos, 

 

177“A necessidade de distinguir o Direito da Moral e a ciência jurídica da Ética significa 
que, do ponto de vista de um conhecimento científico do direito positivo, a legitimação 
deste por uma ordem moral distinta da ordem jurídica é irrelevante, pois a ciência 
jurídica não tem de aprovar ou desaprovar seu objeto, mas apenas tem de conhece-lo 
e descrever”. 
 
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, op. cit. p. 77 
 
178“A interpretação jurídico-científica não pode fazer outra coisa, senão estabelecer as 
possíveis significações de uma norma jurídica. Como conhecimento do seu objeto, ela 
não pode tomar qualquer decisão entre as possibilidades por si mesmas reveladas, mas 
tem de deixar tal decisão a órgão que, segundo a ordem jurídica, é competente para 
aplicar o direito”.  
 
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. op. cit. p. 395-396. 
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assegurando de tal modo a isenção que a norma, com seu caráter público e 

generalista. 

 

Seguindo, é perfeitamente possível que se realize um controle repressivo 

em relação às normas já postas considerando não apenas os seus aspectos 

formais, mas também os fundamentos concernentes ao conteúdo material 

quando contrárias ao direito em suas previsões dispositivas. Note-se, o controle 

(ou mesmo a inaplicabilidade da norma), considerando sua matéria, não 

decorrem de uma verificação moral, mas jurídica.  

 

Este citado controle quanto aos fundamentos materiais da norma são 

efetivamente jurídicos, embora aparentemente possam ser reconhecidos como 

morais. Qualquer que seja a desconformidade do texto legal com fundamento 

principiologico poderá ser atacada pela via do controle de constitucionalidade.  

 

Mas esse meio de enfrentamento não seria moral, por não decorrer da 

vontade (ou compreensão) particularizada do julgador em relação à demanda 

que lhe é apresentada, mas estritamente jurídica, ao passo que o filtro aplicável 

é o normativo, e, portanto, vinculante em relação à necessidade de coerência na 

aplicação da norma pelo magistrado. 

 

De tais pressupostos, é possível depreender a existência de vínculos do 

próprio sistema a orientar, pela Constituição, os caminhos para uma decisão 

correta diante dos limites principiologicos previamente estipulados. Tais limites 

não seriam elemento discricionário posto à disposição do magistrado para 

observá-lo ou não; assim fosse, qual seria o sentido de se reconhecerem como 

parâmetros limitadores?  

 

Seguindo oposicionamento de Lenio Streck, o direito cumpre a sua função 

ao limitar o discurso privado da moral, diante dos conflitos em sociedade e não 

o contrário. Se, ao revés, fosse a moral o parâmetro de orientação quanto à 

aplicação do direito, este estaria fadado à extinção, posto que já não haveria 

mais nada a se regular.  
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Seguindo a abordagem principiologica, segundo a teoria de Habermas179, 

pontua-se a necessidade de se observar de que modo há aplicabilidade dos 

princípios com efeitos concretos em relação às demandas judiciais, 

sobrepujando o tecnicismo das teorias procedimentalistas. Estas, de forma 

temerária, são tendentes aos relativismos e às arbitrariedades nas sentenças 

judiciais. Cita, Habermas, ainda, o posicionamento de Dworkin que reconhece a 

existência de princípios a direcionarem as ditas decisões juridicamente corretas.  

 

Nessa mesma linha, de acordo com a compreensão de Dworkin180 acerca 

da busca de uma objetivação principiológica que viesse a afastar as 

discricionariedades, o intérprete deveria pautar sua análise em bases sólidas e 

identificar quais seriam as decisões acertadas, em conformidade com as 

normas-princípio estabelecidas pela sociedade e pelo Estado em comunhão de 

forças.  

 

De tal modo, o controle adequado das decisões judiciais se pautaria, não 

na limitação ao exercício hermenêutico181, mas no esclarecimento acerca dos 

 

179 [...] uma tentativa de evitar as falhas das propostas de solução realistas, positivistas 
e hermenêuticas, bem como de esclarecer, através da adoção de direitos concebidos 
deontologicamente, como a prática de decisão judicial pode satisfazer simultaneamente 
às exigências da segurança do direito e da aceitabilidade racional. Contra o realismo, 
Dworkin sustenta a possibilidade e a necessidade de decisões consistentes ligadas a 
regras, as quais garantem uma medida suficiente de garantia do direito. Contra o 
positivismo, ele afirma a possibilidade e a necessidade de decisões ‘corretas’, cujo 
conteúdo é legitimado à luz de princípios. 
 
HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade, Volume 1. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. p. 252. 
 
180[...] as proposições jurídicas são verdadeiras se constam, ou se derivam, dos 
princípios de justiça, eqüidade e devido processo legal que oferecem a melhor 
interpretação construtiva da prática jurídica da comunidade. 
 
DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 272. 
 
181Reconhece-se aqui hipótese mutação constitucional, fenômeno pelo qual a norma da 
constituição altera-se em razão de mudanças conceituais a ela atreladas. Na doutrina 
de João Maurício Adeodato, se pode reconhecer a relevância das decisões judiciais no 
sentido de dar nova orientação conceitual, de modo a promover a verdadeira mudança 
na constituição: “Mas o sistema vai muito além dessas bases textuais, é uma conclusão 
direta: o sentido e o alcance dos termos, a coerência argumentativa e os conflitos não 
estão ali nesse livro que se chama ‘a Constituição’ e, nem por isso, deixam de fazer 
parte do universo constitucional. Ao conjunto de interpretações, argumentações e 
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parâmetros fundamentais (constitucionais) dos quais as decisões não podem 

ultrapassar sob pena de contradição sistêmica e manifesta em relação ao 

ordenamento jurídico e a consequente caracterização da inconstitucionalidade.  

 

Estes parâmetros decorreriam da própria sistemática do ordenamento 

jurídico, se materializando pela Constituição como fundamento normativo 

gerador e condicionante das todas as regras e princípios que regerão tanto as 

leis em tese quanto a sua aplicação ao caso concreto.  

 

Daí a compreensão de que o direito, distinto dos fundamentos morais, 

deve ser influenciador e não influenciado pelas moralidades, devendo ser 

reconhecido como braço de resistência contra o arbítrio decisionista que 

atualmente se apresenta como problema de complexa resolução nos tribunais 

pátrios. A Constituição reconhecidamente exerce papel insuperável nesta 

dicotomia, já que dela decorrem as normas que deverão ser aplicadas em 

conteúdo decisório  

 

A falta de observância desta máxima é a raiz de uma série de questões 

que atualmente dificultam a aplicação plena dos princípios constitucionais no 

nosso ordenamento jurídico, na medida em que muitos magistrados escolhem 

seguir uma linha ativista que repercute em se extrapolar as 

funções/prerrogativas de julgador.  

 

De tal modo, muitos magistrados se imiscuem em deixar de observar 

expressa disposição normativa, optando por manifestações de ordem pessoal 

que nada têm de jurídicas. Creem, portanto, na existência de uma dita moral 

superior que estaria acima da constituição. Mas que isso, encontraria na 

 

decisões apreciadas pelo Judiciário, em questões que envolvem os textos 
constitucionais, dá-se a denominação de jurisdição constitucional 
(Verfassungsgerichtbarkeit). Observe-se que a jurisdição constitucional, por sua vez, é 
também composta de textos, decisórios, os quais vêm somar-se aos textos do livro 
constitucional e servir de partida para novas interpretações, argumentações e decisões” 
in: ADEODATO, João Mauricio. A retórica constitucional: sobre tolerância, direitos 
humanos e outros fundamentos éticos do direito positivo. São Paulo: Saraiva, 2009. 
P.140.   
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constituição e nos seus princípios um verdadeiro embaraço para que se 

alcançasse este paradigma idealizado (e utópico) de justiça. 

 

Fator que corrobora para que este fenômeno se estabeleça é a ideia 

equivocada de que estariam autorizados a criar com base em uma premissa 

hermenêutica de ampliação de possibilidades de aplicação do direito de modo 

tal que passa um, muitos magistrados, a justificar as suas decisões em caráter 

privado sobre um falacioso respaldo de que a interpretação os autorizaria a 

decidir livremente, segundo a sua consciência, sem a (necessária) observância 

da Lei. 

 

O problema do decisionismo se agrava de forma significativa à época 

atual em que muitos agentes públicos que desenvolvem atividades típicas de 

estado - notadamente membros da magistratura e do ministério público - se 

manifestam em um grau de parcialidade temerário incompatível com as funções 

que desempenham.  

 

Neste sentido, vê-se tais agentes concedendo entrevistas em diversos 

veículos de comunicação ou postando textos politizados em mídias sociais sem 

a adequada preocupação em manter as suas manifestações políticas em uma 

esfera estritamente privada. Ao arrepio da sua isenção, fazem política e justiça 

às expensas do erário público. Lenio182 já denunciou tais posicionamentos em 

muitas das suas manifestações, conforme se depreende em uma das suas 

colunas na Conjur:  

 

Note-se, em primeiro plano, que o agente público deve cumprir as suas 

funções institucionais em razão das bases objetivas que a Constituição lhe 

 

182 “[...] decisão conforme à “ciência e a consciência” (algo que me faz lembrar diversos 
pronunciamentos do ministro Marco Aurélio no plenário do STF) em uma pergunta cujo 
contexto está ligado ao atual apelo midiático do poder judiciário e ao excessivo caráter 
de publicidade que temos hoje em certos julgamentos, especialmente aqueles que são 
transmitidos pela TV Justiça”. 
 
STRECK, Lenio. O decido conforme a consciência dá segurança  a alguém? 
Disponível em <https://www.conjur.com.br/2014-mai-15/senso-incomum-decido-
conforme-consciencia-seguranca-alguem> Acesso em janeiro de 2020. 
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atribui, buscando com isenção atingir ao interesse coletivo. Se diferente fosse, 

este estaria – tal qual um justiceiro - tão somente se utilizando de um cargo 

público para dar vazão às suas inclinações particulares.  

 

Além disso, o Estado (que se manifesta por meio dos seus agentes) deve 

contar com um grau de isenção que assegure ao administrado um exercício 

pleno da jurisdição, que, efetivamente, dê-lhe a segurança de que as suas 

demandas serão apreciadas pelo estado-juiz, com isenção, afastando-se de 

parcialidades e subjetividades e sem critério ou amparo normativo.  

 

Ocorre que, na contramão do que deveria estar estabelecido no 

ordenamento jurídico nacional, magistrados tem, endemicamente, adotado um 

posicionamento absolutamente ativista, prestando um terrível de serviço à 

atividade jurídica, confome assevera Lenio Streck183 

 

O que se pode identificar é, pois, um judiciário cada vez mais preocupado 

com as repercussões sociais das suas decisões no tocante ao que o senso 

comum delas vai pensar e qual será o julgamento social sobre os julgamentos 

jurídicos que serão proferidos (note-se que os magistrados possuem jurisdição 

que lhes legitima a julgar em nome do Estado). 

 

Não são raras as inversões de papéis observadas entre os mais diversos 

representantes dos poderes públicos em seus diversos níveis. Veem-se, por 

exemplo, em um sem número de julgamentos, nas palavras de Lenio, situações 

em que magistrados se comportam como verdadeiros promotores de justiça 

investigando, buscando as provas ou bases para justificar as decisões que 

preliminarmente já foram tomadas. 

   

 

183 “Todavia, nesse momento, aparece, como um sintoma, algo que está recrudescido 
no imaginário gnosiológico dos juristas: a ideia de que a “liberdade de decisão do juiz” 
está ligada a uma ideia de responsabilidade subjetiva dos julgamentos que profere. [...] 
ora, dizer que o juiz decide conforme sua consciência retira o caráter institucional e 
político que reveste as decisões do Poder Judiciário”. 
 
Ibid. 
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O fato é que os magistrados são muitas vezes colocados como reféns 

destas influências externas, sendo vistos como sujeitos absolutamente livres 

para decidir sem quaisquer compromissos ou vinculações às prescrições 

normativas. Autores há que buscam justificar estas decisões judiciais de 

natureza subjetiva, particularizada sob o pretexto de que o direito (e os seus 

intérpretes e aplicadores) se encontra pressionado pela mídia, moral social, 

clamor público, como se observa nas colocações de Paulo Andrade184.  

 

Com a devida vênia à diversidade das opiniões (indispensáveis ao debate 

e à reflexão), posicionamentos como este refletem uma visão distorcida do 

judiciário nas suas atribuições primordiais de pairar sobre as paixões da 

sociedade fazendo cumprir a constituição nos seus diversos aspectos, desde os 

seus mais comezinhos àqueles de maior complexidade. 

 

Diferentemente deste posicionamento – que para fins do presente estudo, 

se considera equivocado – adota-se como contraponto a sustentar a limitação 

desta dita ampliação da liberdade hermenêutica, a compreensão Dworkiana que 

parte do pressuposto de que existe somente uma linha interpretativa 

considerada como correta ou acertada. 

 

O que se pode reconhecer diante de tais pontos é que a hermenêutica, 

ferramenta a ser utilizada para a compreensão e aplicação do direito, sobretudo 

para decidir diante do caso concreto, não deve ser utilizada para ampliar o rol de 

possibilidades das decisões, antes deverá orientar a interpretação correta, 

adequada e segura com base na constituição. 

 

 

184 “[...] se por um lado faltam à magistratura os meios adequados para a prestação de 
uma tutela jurisdicional célere, já que, consoante pontuado alhures, o Poder Judiciário 
sofre com a escassez de recursos ao mesmo tempo em que dispõe de um instrumento 
(legislação processual civil vigente) inadequado ao cumprimento de tal desiderato, de 
outro lado há uma pressão social e um mecanismo de controle institucional (CNJ) que 
a coage para que demonstre resultados em termos qualitativos e quantitativos”.  
 
ANDRADE, Paulo Sérgio Souza. Ativismo judicial no ritualismo processual. Rev. 
Direito Público. Brasília, v. 10, n. 57, 2014, p. 14. 
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A inexistência de uma multiplicidade de possibilidades interpretativas 

válidas, segundo a visão de Dworkin, decorre da aplicação da sua teoria material 

do direito, a qual pressupõe devam os métodos de aplicação e interpretação 

serem elevando-se em consideração a sociedade civil, os magistrados, os 

legisladores, enfim, todos aqueles que direta ou indiretamente podem manejar 

as normas jurídicas ou sofrer os efeitos delas decorrentes.  

 

Preceitua - tal compreensão Dworkiana - que o direito não se estabelece 

por mera produção legal, tampouco se materializa em sua essência por meio das 

manifestações dos magistrados, mas se constrói pelas partes através dos 

princípios inerentes a determinada sociedade em momento histórico 

estabelecido.  

 

Quebra-se, neste sentido, a lógica de produção/criação do direito sob a 

perspectiva unilateral, outrora defendida pela teoria positivista do direito. A 

fundamentação principal das teorias de Dworkin pauta-se em uma preocupação, 

sobretudo, com a aplicabilidade dos princípios com efeitos concretos nas ações 

judicantes, sobrepujando o tecnicismo das teorias procedimentalistas, conforme 

explicita Habermas185.  

 

O posicionamento de Dworkin se apresenta divergente à teoria positivista 

principalmente em função de uma premissa básica, o reconhecimento (para o 

positivismo) de que todas as manifestações que derivam do estado seriam 

essencialmente justas. A análise dessa “conformidade com o direito” seria, neste 

passo, estabelecida com a simples verificação de uma validade formal.  

 

 

185 “[...] uma tentativa de evitar as falhas das propostas de solução realistas, positivistas 
e hermenêuticas, bem como de esclarecer, através da adoção de direitos concebidos 
deontologicamente, como a prática de decisão judicial pode satisfazer simultaneamente 
às exigências da segurança do direito e da aceitabilidade racional. Contra o realismo, 
Dworkin sustenta a possibilidade e a necessidade de decisões consistentes ligadas a 
regras, as quais garantem uma medida suficiente de garantia do direito. Contra o 
positivismo, ele afirma a possibilidade e a necessidade de decisões ‘corretas’, cujo 
conteúdo é legitimado à luz de princípios”       
 
HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade, Volume 1. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. p. 252. 
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Havendo regularidade formal do processo de construção da norma 

jurídica, contando com ações legitimamente reconhecidas pela sociedade e, 

notadamente, previstas constitucionalmente, já seria possível entender 

determinada manifestação legal como condizente com o direito.  

 

Segundo Dworkin esta compreensão do direito é simplista e, em absoluto, 

pode ser considerada como instrumento adequado a estabelecer a sua “justeza”, 

tendo em conta a possibilidade de determinadas normas contarem com o seu 

regular processo de criação, e com perfeição tramitarem em todas as instâncias 

constitucionalmente previstas, mas serem contrárias aos princípios sociais 

norteadores da legítima e adequada aplicação da norma.  

 

Esta máxima contemplaria ainda uma hipotética circunstância em que 

todas as instâncias estatais viessem a se encontrar equivocadas em suas 

manifestações e por conta destas contradições com a adequada subsunção 

principiologica, as decisões restariam eivadas de vício. Em síntese, o requisito 

de validade formal seria insubsistente a atribuir segurança à aplicação de uma 

norma, reputando-a como justa.     

 

Nesta linha, muito embora se estabeleça em Dworkin uma posição de 

contraposição à teoria positivista, não se pode, sob qualquer pretexto, reputar ao 

teórico a defesa à discricionariedade (vista com profundas ressalvas em uma 

teoria exegeta pura do direito).  

 

Ao revés, a compreensão de Dworkin é diametralmente oposta às 

inclinações das teorias que estabelecem a possibilidade de a discricionariedade 

ser fonte ou direcionar a aplicação do Direito. Entende Dworkin186 ser 

imprescindível combater a discricionariedade em nome da correta aplicação da 

 
186 “O ativismo é uma forma virulenta de pragmatismo jurídico. Um juiz ativista ignoraria 
o texto da Constituição, a história de sua promulgação, as decisões anteriores da 
Suprema Corte que buscaram interpretá-la e as duradouras tradições de nossa cultura 
política. O ativista ignoraria tudo isso para impor a outros poderes do Estado seu próprio 
ponto de vista sobre o que a justiça exige”. 
 
DWORKIN, Ronald. op.cit., p. 451-452: 
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norma, contando como fundamental instrumento a análise dos princípios por 

parte do interprete. 

 

Reconhece, Dworkin que utilizando-se dos princípios, o intérprete seria 

capaz de formar uma linha hermenêutica considerada como correta, afastando 

quaisquer outras formas interpretativas que não se pautassem nos fundamentos 

principiologicos estabelecidos socialmente que de forma absoluta vinculariam as 

manifestações dos magistrados, quanto a uma aplicação acertada do direito. 

 

Esta concepção parte de uma construção teórica formulada por Dworkin, 

compreendida pela doutrina como “Direito como Integridade”, pressupondo que 

toda e qualquer manifestação jurídica faz parte de um grande sistema integrado, 

estabelecendo subliminarmente parâmetros ou linhas decisórias que 

contemplem tanto as decisões pretéritas quanto os fundamentos sociais atuais 

a serem observados. Nenhuma decisão ou posicionamento judicante poderia ser 

formado sem que se observassem estas premissas anteriormente propostas. 

 

Deve-se, portanto, perseguir a objetivação de critérios razoavelmente 

seguros para determinar os parâmetros a serem utilizados nas verificações 

interpretativas, quais sejam, segundo a concepção de Dworkin, a Equidade a 

Justiça e o Devido Processo Legal Adjetivo. Estas seriam caracterizadas como 

virtudes que permitiriam identificar o Direito como Integridade. 

 

A Equidade seria identificada como a possibilidade de que todos os 

sujeitos viessem a ter amplo acesso à participação nas decisões dos 

governantes, por meio de uma universalização do poder político. Afasta-se, 

portanto a ideia de uma concentração de poderes nas mãos dos agentes 

políticos, na maioria das vezes a deixar os cidadãos em situação de absoluta 

passividade em face de decisões relevantes à sua vida quotidiana. De tal modo, 

Dworkin187  reconhece a natureza da equidade. 

 

187 [...] uma questão de encontrar os procedimentos [...] que distribuem o poder político 
da maneira adequada”, isto é, permite que os cidadãos tenham “mais ou menos a 
mesma influência sobre as decisões que os governam  
 
DWORKIN, Ronald. op. cit. p.200 
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.   
 

A Justiça, por sua vez pautar-se-ia na preocupação em se estabelecer, 

por parte dos legisladores e das autoridades públicas constituídas a regular 

distribuição de recursos de natureza material para que sejam protegidas as 

liberdades civis, de maneira a viabilizar um resultado moralmente justificável. Eis, 

nesta concepção o fortalecimento da quebra paradigmática do ideal positivista 

em seu sentido mais extremado.   

 

Por fim, o Devido Processo Legal Adjetivo teria como principais 

fundamentos a busca pela segurança jurídica e a concretização do princípio da 

igualdade, indispensável ao fortalecimento dos Estados de Direito hodiernos. A 

presença desta virtude viabiliza o tratamento estatal sem quaisquer espécies de 

benefícios entre os cidadãos, celebrando, por fim a ideia de objetividade formal 

na administração dos conflitos resolvidos via jurisdição188:  

    

Neste sentido, de acordo com a compreensão de Dworkin acerca da 

busca de uma objetivação principiologica que viesse a afastar as 

discricionariedades tão prejudiciais à boa aplicação do Direito, o intérprete 

poderia pautar sua análise em bases solidas e identificar com segurança quais 

seriam as decisões acertadas, em conformidade com as normas-princípio 

estabelecidas pela sociedade e pelo estado em comunhão de forças189:  

 

Há que se repisar, ainda, o fato de que tal compreensão deriva 

necessariamente de um conjunto de ações direcionadas a promover uma ampla 

discussão em sede legislativa, judicial e principalmente dando-se acesso às 

 

188 “[...] queremos que os tribunais e instituições análogas usem procedimentos de 
prova, de descoberta e de revisão que proporcionem um justo grau de exatidão, e que, 
por outro lado, tratem as pessoas acusadas de violação como devem ser tratadas as 
pessoas em tal situação”. 
 
DWORKIN, Ronald .op. cit. p.200-201 
 
189 [...] as proposições jurídicas são verdadeiras se constam, ou se derivam, dos 
princípios de justiça, eqüidade e devido processo legal que oferecem a melhor 
interpretação construtiva da prática jurídica da comunidade. 
 
DWORKIN, Ronald op. cit. p. 272. 
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manifestações da sociedade civil que de forma mais pontual será o objetivo 

último da aplicação da maioria das normas, delas sentindo concretamente os 

seus efeitos. 

 

Para a consecução destes objetivos, Ronald Dworkin propõe que se 

analise o direito sob ótica conjuntural, dando a tal proposta a nomenclatura de 

Direito como Integridade.  

 

Dworkin defende neste sentido a ampliação dos flancos de interpretação, 

promovendo uma ruptura, em certa medida, com as teorias interpretativas 

convencionalistas190 assim como com os programas instrumentais do 

pragmatismo jurídico191, indicando uma terceira via que termina por fundir ambos 

os modelos, considerando os fundamentos das decisões passadas, assim como 

as aspirações normativas para se atingir objetivos futuros, mas sobretudo, 

levando em conta as manifestações atuais da sociedade, as suas aspirações, 

demandas e as relações de imbricação com o próprio estado.      

 

A proposta deste dito Direito como Integridade se apresenta, antes, como 

ferramenta hábil a viabilizar uma apreensão do direito em tal nível que seja 

possível a qualquer sujeito compreender no plano teórico os ideais 

principiologicos que pautam o direito e implementá-los concretamente em sua 

realidade fática. 

 

Desta maneira, desnecessário o questionamento acerca da conformidade 

de determinado fundamento normativo com uma ação concretamente 

considerada. O termômetro da coerência com o que preceitua o melhor direito 

 

190 Voltadas primordialmente à análise das decisões e manifestações jurídicas pretéritas 
como base para as decisões hodiernas. 
 
191 “A integridade exige que as normas públicas da comunidade sejam criadas e vistas 
na medida do possível, de modo a expressar um sistema único e coerente de justiça e 
equidade na correta proporção. Uma instituição que aceite esse ideal às vezes irá, por 
esta razão, afastar-se da estreita linha das decisões anteriores em busca de fidelidade 
aos princípios concebidos como mais fundamentais a esse sistema como um todo”. 
 
DWORKIN, Ronald, op. cit. p. 264-265. 
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seriam as próprias concepções de justiça originadas das normas principiologicas 

fundadas em espírito de uniformidade de posicionamentos por parte dos vários 

atores sociais que se inserem nas discussões acerca do direito. Neste passo, 

Dworkin considera sobre o a ideia de Direito como Integridade192: 

 

 Pode-se destacar como elemento-chave da compreensão acerca dos 

propósitos do Direito como Integridade a ideia de o cidadão interpretar a 

organização comum da justiça à qual está comprometido em virtude da 

cidadania. Os fundamentos de justiça estabelecidos socialmente seriam, 

portanto os fatores a delimitar ações e comportamento jurídicos ou sociais. 

 

Estas balizas, como já se pontuou anteriormente, devem levar em 

consideração um conjunto de elementos que se fundam nas manifestações e 

experiências do passado, com foco nas possibilidades de efeitos futuros, mas 

observando pontualmente as repercussões atuais, à luz das demandas e 

necessidades sociais em dado momento histórico. Pontua Dworkin193 nesta 

linha: 

  

O fundamento da compreensão do Direito como Integridade, se apresenta 

como mais amplo do que a verificação imediata dos efeitos das decisões 

judiciais, não podendo, portanto, tal efeito ser estipulado como único a refletir a 

essência do adequado direito a ser aplicado.  

 

 

192 “[...] promove a união da vida moral e política dos cidadãos: pede ao bom 
cidadão, ao decidir como tratar seu vizinho quando os interesses de ambos 
entram em conflito que interprete a organização comum da justiça à qual estão 
comprometidos em virtude da cidadania”. 
 
DWORKIN, Ronald, op. cit. p.230. 
 
193 “Não se pretende recuperar, mesmo para o direito atual, os ideais ou objetivos 
práticos dos políticos que primeiro o criaram. Pretende, sim, justificar o que eles fizeram 
(às vezes incluindo, como veremos, o que eles disseram) em uma história geral digna 
de ser contada aqui, uma história que traz consigo uma afirmação complexa: a de que 
a prática atual pode ser organizada e justificada por princípios suficientemente atraentes 
para oferecer um futuro honrado”. 
 
Ibid. op. cit. p.274. 



165 

 

A eficácia social daquilo que se extrai como produto sem dúvidas é 

pertinente para a completude do sistema (principalmente por dar-lhe 

legitimidade), mas o seu aspecto multifacetado estabelece como indispensável 

a obediência a uma linha de coerência vinculada às decisões judiciais anteriores, 

considerando que estas restaram estabelecidas como um caminho de 

verificação fundamentado nos princípios imanentes na sociedade naquele 

momento histórico194.     

       

Discorrendo sobre a ideia do Direito como Integridade e buscando 

demonstrar em que consistiria a prática do trabalho em conjunto dos vários 

atores sociais195, Dworkin traça uma alegoria196 utilizando-se dos romances em 

cadeia para representar de que maneira esta integridade deve ser construída.  

 

Pontua como indispensável considerar os elementos multifatoriais e a 

necessidade de uma continuidade no trabalho interpretativo para que a aplicação 

do direito decorra de um processo concatenado de medidas pretéritas, atuais e 

futuras. Pontua: Portanto, podemos encontrar uma comparação ainda mais fértil 

entre literatura e direito ao criarmos um gênero literário artificial que podemos 

chamar de “romance em cadeia”.   

 

Nesta alegoria, trata simbolicamente dos romances em cadeia como 

sendo uma atividade em que cada participante redige um trecho de determinada 

 

194 “Uma interpretação bem-sucedida não deve tão somente adequar-se à prática que 
interpreta; deve também justificá-la. Portanto, as decisões só podem ser justificadas 
desenvolvendo-se algum sistema geral de responsabilidade moral que se pudesse 
considerar como um atributo dos membros de uma comunidade, no sentido de não 
prejudicar os demais”. 
 
DWORKIN, op. cit. p. 264. 
 
195  Compreendidos principalmente entre legisladores juristas e demais cidadãos. 
 
196 Figura de linguagem direcionada a transmitir uma ideia que não se encontra 
literalmente escrita.  
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história, e tendo como base os escritos anteriores, deve dar continuidade à 

história de forma a dar-lhe um adequado seguimento197: 

 

Cada nova ação não deve ser materializada de maneira totalmente livre 

(o que caracterizaria como exercício de discricionariedade), mas respaldada em 

decisões ou compreensões jurídicas antecedentes, com as quais deve guardar 

uma coerência, permitindo-se, ao final, conceber aquela decisão como fruto de 

uma manifestação uníssona da adequada aplicação do direito.  

 

Para estabelecer critérios coerentes à fundamentação teórica das suas 

proposições, Dworkin apresenta a figura simbólica do juiz “Hércules”, com 

habilidades judicantes especiais, posicionamento moral irrepreensível e alheio 

aos fatores externos que poderiam influenciar negativamente na materialização 

das suas decisões.  

 

Esta criação se faz indispensável quando se propões um modelo de 

Direito como Integridade, ao passo que aos seres humanos restaria impossível 

adotar todas as medidas necessárias e assumir uma postura suficientemente 

diligente e comprometida com a análise profunda de cada situação concreta, 

buscando a análise mais segura e coerente possível198.  

 

 

197 “Cada um deve escrever seu capítulo de modo a criar da melhor maneira possível o 
romance em elaboração, e a complexidade dessa tarefa reproduz a complexidade de 
decidir um caso difícil de direito como integridade”. 
 
DWORKIN, Ronald, op. cit. p.276 
 
198 “Devo tentar expor essa complexa estrutura da interpretação jurídica, e para tanto 
utilizarei um juiz imaginário, de capacidade e paciência sobre-humanas, que aceita o 
direito como integridade. Vamos chama-lo de Hércules [...]Hércules serve a nosso 
propósito porque é livre para concentrar-se nas questões de princípio que, segundo o 
direito como integridade formam o direito constitucional que ele aplica. Não precisa 
preocupar-se com a urgência do tempo e dos casos pendentes, e não tem dificuldade 
alguma, como inevitavelmente acontece com qualquer juiz mortal, de encontrar uma 
linguagem e uma argumentação suficientemente ponderadas para introduzir quaisquer 
ressalvas que julgue necessárias, inclusive a suas caracterizações iniciais do direito. 
Também não se preocupa [...] com um problema prático adicional que é particularmente 
sério nos casos constitucionais”. 
 
Id, p. 454 - 455. 
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Esta idealização acerca da figura do juiz Hércules somente pode ser 

verificada no plano teórico, tendo em conta a absoluta impossibilidade de um juiz 

mortal, humano, desenvolver tais habilidades diante das influências externas às 

quais os magistrados são submetidos, bem como em função das concepções 

particulares que cada julgador traz consigo de maneira indissociável. 

 

A grande contribuição que o Juiz Hércules traz ao aprofundamento da 

teoria do Direito como Integridade é exatamente a de estabelecer parâmetros 

ideais de conduta e análise para os juízes mortais se pautarem, embora, 

segundo o próprio Dworkin, tais magistrados podem atuar nos moldes do 

Hércules apenas até determinado ponto, por conta das suas limitações 

humanas. 

 

Como fator limitante das condutas do magistrado mortal, se identifica a 

verdadeira história política da comunidade a delinear as convicções deste em 

razão da ideia de justiça que se externará pelas suas decisões. Desta maneira, 

a compreensão do jurista ao aplicar a norma restará em plena harmonia com os 

princípios que norteiam o “bom direito”, livre de discricionariedades, embasados 

nas estruturas políticas, jurídicas e sociais que podem ser identificadas em 

determinado Estado. 

 

Esclarece ainda, Dworkin, ser o Direito como Integridade uma proposição 

que traz consigo mais dúvidas do que pontualmente respostas, na medida em 

que estabelece um modelo teórico de proposições acerca da abrangência dos 

elementos agregadores da interpretação. Questiona-se, com a proposta do 

Direito como Integridade até que ponto os magistrados teriam a possibilidade de 

buscar novas alternativas para o aperfeiçoamento e melhoria do direito sem 

incorrer no caminho da discricionariedade, tão possivelmente danoso à 

adequada aplicação do direito.  

 

Em suas palavras sobre a ideia de integridade, Dworkin estabelece ainda 

um contraponto entre as democracias modernas que somente poderiam ter a 

sua estrutura constitucional estabelecida em um contexto cuja sociedade se 
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apresente ideologicamente direcionada aos ideais do liberalismo e à teoria do 

Direito como Integridade.  

 

Os ideais liberais seriam autocontraditórios a tal ponto que estaria o 

projeto da própria figura do Juiz Hércules condenado, haja vista a multiplicidade 

de possibilidades interpretativas que se apresentariam como “representantes de 

um direito adequado”, sem, no entanto, refletir as aspirações sociais e os 

princípios norteadores de uma conduta desejável pela comunidade como um 

todo. 

 

Tais proposições do modelo liberal, não necessariamente estariam 

comprometidas com o adequado fortalecimento de um ideal principiologico 

ligado à ética e à justiça, antes, poderia estar servindo à manutenção de uma 

situação de caos social, ao passo que tal fluidez de modalidades interpretativas 

poderia vir a ser interessante àqueles que estivessem no exercício do poder à 

frente ou influenciando as instituições judicantes.  

 

Pode-se reconhecer, de tal maneira, que esta dita figura do juiz Hércules 

criada por Dworkin como representação do modelo de abordagem jurisdicional 

da época pós-moderna, em que para além das ferramentas normativas previstas 

em lei, deve se preocupar em aplicar, nas suas decisões, os parâmetros 

constitucionais, tendo em vista ainda as questões sociais e políticas que serão 

impactados pelas suas manifestações. Os princípios são, portanto, reconhecidos 

como normas de aplicabilidade plena na medida em que reconhecem-se como 

bases fundamentais de qualquer ordenamento jurídico. A constituição será, pois, 

sempre o balizador a orientar a maneira como estes princípios vão ser aplicados 

em determinada sociedade 

 

 

3.2 PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ATIVIDADE DOS MEDIADORES. 

CONTROVÉRSIAS PRESENTES NA APLICABILIDADE DA NORMA  

 

No âmbito das relações envolvendo a mediação, estabelecida 

formalmente pela lei 13140/2015, é inafastável a caracterização dos seus 
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princípios norteadores como instrumentos de condução adequada interpretação 

e aplicação dos elementos ligados ao instituto da mediação como ferramenta de 

Acesso à Justiça. 

 

Verifica-se, diante de tudo o quanto já se expôs, que, por se constituírem 

como normas jurídicas, os princípios devem agregar nas suas manifestações 

observância e vinculação em relação a todas as relações humanas que a eles 

foram afeitas.  

 

De tal modo, repise-se que aos princípios deve ser reconhecida absoluta 

preponderância considerando-se que são ferramentas legitimadoras da 

legislação assim como como meio de obrigar todos os indivíduos que de alguma 

forma participem dos seus procedimentos a tê-los como balizas. Dalla199, neste 

aspecto, detalha a importância em se observar em tais preceitos, apontando a 

gravidade da sua inobservância. 

 

Cite-se, como exemplo, o princípio processual da cooperação vinculado 

ao princípio da busca pelo consenso (previsto na lei 13140/2015). Este somatório 

de princípios indica, de forma clara que na relação envolvendo as partes - 

embora em condição de conflito - submetem o seu litígio a uma sessão de 

mediação, não podem ser considerados como adversários no sentido estrito do 

termo, conforme estipula Carlos Eduardo Vasconcelos200, esclarecendo este 

esclarecendo que as suas ações e a própria condução do procedimento lhes 

 

199“Ainda que hoje a alegação de descumprimento de Norma constitucional possa ser 
revista por alguns operadores do direito como apenas mais uma defesa que o 
interessado poderá opor, já se considera a interpretação conforme a constituição 
essencial e o seu desatendimento como algo gravoso”. 
 
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. op. cit.p. 91 
 
200[...] na mediação os mediandos não atuam como adversários, mas como 
responsáveis pela solução da disputa, contando com a colaboração do mediador. Daí 
porque se dizer que a facilitação, a mediação e a conciliação são procedimentos não 
adversariais, que são aqueles em que o 3º decide quem está certo a exemplo dos 
processos administrativos, judiciais ou arbitrais 
 
Vasconcelos, Carlos Eduardo de. Mediação de conflitos e práticas restaurativas - 
São Paulo: Método, 2008  
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orientará a adotar uma postura proativa no sentido de buscar a solução mais 

adequada dentro das suas expectativas comuns. 

 

O primado da promoção do acesso à justiça por meio da mediação, sobre 

a tutela direta ou indireta do Estado é indiscutivelmente relevante, partindo do 

fato de que em muitas situações os próprios mediandos não se encontram 

plenamente conscientes sobre o que é efetivamente eles querem (ou estão 

dispostos a aceitar) em sede de procedimento de mediação. Noutras palavras, 

nem sempre as partes em litígio sabem exatamente até que ponto estamos 

dispostos a ceder para promover a realização de um acordo que sejam de 

interesse comum. 

 

É necessário, nessa linha, identificar que a aplicação de determinado 

princípio pressupõe a produção de efeitos de determinada norma jurídica que, 

fazendo parte do ordenamento, reclama coerência e estabilidade em relação aos 

demais dispositivos, inclusive outros princípios que digam respeito à legislação.  

 

Nessa linha, ao se abordar a principiologia a lei de mediação, parte-se do 

pressuposto de que existe uma gama de normas dessa natureza que devem ser 

interpretadas e aplicadas conjuntamente. Fernanda Marinela201 pontua de forma 

objetiva que os princípios seriam verdadeiros mandamentos de otimização, 

determinando a maneira mais coerente possível de aplicação dos prefeitos ao 

caso concreto dentro das possibilidades jurídicas efetivamente existentes 

(notadamente as constitucionais).  

 

De tal modo a sua incidência depende diretamente de ponderações que 

devem ser realizadas no momento da sua aplicação, sem excluir o fato de que 

vários princípios podem ser aplicáveis ao mesmo tempo, fato que 

irremediavelmente ocorrerá. 

 

 

201 MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 6. ed. Rio de Janeiro: Impetus. 2012 
p. 25 
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Esta multiplicidade de possibilidades de aplicação de princípios a luz do 

caso concreto é exatamente o fundamento que permite que tais princípios 

cumpram a sua função integradora, promovendo o direcionamento interpretativa 

em relação às normas regras da lei e assegurando que haja coerência na 

aplicação do direito, sobretudo nas hipóteses em que se deparam com as 

lacunas. 

 

Ao falarmos de uma multiplicidade principiológica no sentido de buscar 

dar o nível máximo de certeza, segurança e coerência o sistema, nos referimos 

a atenção que deve ser dada para que determinado instituto do direito seja 

reconhecido como pleno, fortalecido nas suas estruturas fundamentais para que 

conte com força normativa e para que esteja respaldado no contexto das 

diversas legislações.  

 

Neste sentido, observa-se que a multiplicidade de fundamentos 

normativos a detalharem o arcabouço principiologico da Mediação é vasto e 

significativo. Pode-se citar, neste sentido, que a resolução número 125 do 

CNJ202, o Novo Código de Processo Cvil203 e a própria Lei de Mediação204 

instituem, conjuntamente, as bases dos princípios que devem ser reconhecidos 

e aplicados nas atividades de mediação.  

 

Isso tudo sem citar o princípio constitucional, já citado, insculpido no artigo 

5º XXXV da construção federal, qual seja o da inafastabilidade da jurisdição, a 

servir como garantia de legitimação a todos os demais princípios atrelados às 

legislações infraconstitucionais mencionadas. 

 

202 Resolução 125 do CNJ – Anexo III, Art. 1º: “São princípios fundamentais que regem 
a atuação de conciliadores e mediadores judiciais: confidencialidade, decisão 
informada, competência, imparcialidade, independência e autonomia, respeito à ordem 
pública e às leis vigentes, empoderamento e validação” 
 
203 NCPC – 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” 
 
204 Lei de Mediação – Art. 2º: “A mediação será orientada pelos seguintes princípios: I – 
imparcialidade do mediador; II – isonomia entre as partes; III – oralidade; IV – 
informalidade; V – autonomia da vontade das partes; VI – busca do consenso; VII – 
confidencialidade; VIII – boa-fé. 
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Dalla205 confirma tal compreensão pontuando ser fundamental respeitar 

as garantias fundamentais no tocante aqueles princípios constitucionais 

pertinentes as atividades de promoção de acesso à justiça e, notadamente os 

princípios processuais como instrumentos indispensáveis à promoção uma 

democracia participativa em tempos de pós-modernidade. Noutros termos, essa 

teia principiológica respaldada pela constituição e estabelecida em caráter 

específico pelo Código de Processo Civil e pela Lei de Mediação se propõe a 

fornecer mecanismos jurídicos voltados para promover a efetividade do acesso 

à justiça em caráter mais amplo. 

 

No tocante aos aspectos principiologicos especificamente pertinentes à 

lei de mediação, é possível detalhar oito princípios expressos que devem ser 

reconhecidos como indispensáveis à toda atividade de mediação para que esta 

possa atingir os seus objetivos sob a égide da segurança jurídica, indispensável 

à aplicação do instituto. 

 

Cite-se, assim, na abordagem de Dalla206, o princípio da isonomia a 

determinar de forma imperiosa que aos litigantes em processo de mediação seja 

assegurada a paridade de armas207 de modo que possam exercer em caráter 

equânime os mesmos direitos e prerrogativas, notadamente as de se 

manifestarem conjuntamente pela busca de um acordo que lhes seja satisfatório. 

 

O princípio da oralidade corolário ao da informalidade, se preocupam em 

promover o maior dinamismo em relação ao procedimento de mediação 

afastando-se, em certa medida, as tradicionais práticas processuais, cujo 

exagero de formalismo e solenidade terminaram por afastar substancialmente o 

 

205 PINHO, Humberto Dalla Bernadina de. Op. cit. p.92 
 
206 PINHO, Humberto Dalla Bernardina. Ibid. 
 
207 Neste caso, a ideia de paridade de armas não deve ser interpretada como 
prerrogativa de as partes atacarem simultaneamente em condição de adversários. 
Como já se pontuou, a ideia é de que os mediandos trabalhem conjuntamente para 
chegar em uma solução adequada para ambos, para isso devem contar com um 
tratamento equânime quanto as possibilidades de se manifestarem. 
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acesso à justiça da maioria dos administrados veículos sobretudo aqueles 

reconhecidamente hipossuficientes208. 

 

Seguindo, o princípio da autonomia da vontade entre as partes e o da 

busca pelo consenso podem ser analisados de forma paritária, considerando que 

essencialmente ambos os princípios se propõem a produzir efeitos 

objetivamente complementares.  

 

De tal modo, a imposição Clara de que o mediador esteja atento as 

manifestações das partes no sentido de garantir que a sua vontade manifestada 

não se encontra eivada de qualquer tipo de vício que possa afetar a produção 

de efeitos jurídicos do procedimento, bem como ter a certeza de que os 

mediandos entenda de forma integral a amplitude da produção de efeitos do 

acordo que passa a construir. Além disso deve o mediador adotar as medidas 

necessárias para viabilizar que as partes possam costurar de forma adequada e 

juridicamente estável este referido acordo, tendo em observância, entretanto os 

elementos limitadores previstos no Art. 165 § 3º do NCPC.209 

 

O princípio da confidencialidade, uma inovação estabelecida nas 

legislações a partir do ano de 2015, assegura as partes que nenhuma informação 

pertinente ao seu procedimento poderá ser utilizada em ambiente alheio a 

própria mediação (ainda que nas hipóteses de mediação judicial em que não é 

possível a formulação de um acorda, e portanto o processo segue seu curso 

regular).  

 

208 Saliente-se que não há, nesta consideração, manifestação de desprezo aos 
procedimentos formais característicos do processo em sua essência. Ao contrário, eles 
têm relevância indiscutível no tocante à segurança jurídica conferida (sobretudo) aos 
procedimentos mais complexos. O que se critica é o apego exagerado à forma, quando 
esta não promove o resultado prático. Pontue-se ser este apego extremos ao tecnicismo 
um dos elementos justificadores da ampla reforma na seara processual promovida pela 
criação de um novo CPC.   
 
209NCPC - Art. 165 § 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” 
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A finalidade precípua da confidencialidade é fomentar nas partes a ideia 

de que podem apresentar ao mediador todas as informações pertinentes aquela 

demanda na tentativa de formular um acordo sem o receio de que aquilo que for 

dito venha, eventualmente, a ser utilizado em desfavor de quem se manifestou. 

 

. Tem-se, ainda, o princípio da boa-fé, que deve ser reconhecido e 

interpretado em seu sentido mais amplo, agregando não apenas a necessidade 

de o mediador (atuando na condição de agente público promotor de acesso à 

justiça) se manifestar com respeito as partes e em observância aos preceitos 

legais que a função que exerce requer, mas sobretudo envidar os seus esforços 

na busca pelo esgotamento de todas as possibilidades plausíveis para que as 

partes sejam conduzidas a formalizarem entre si uma composição. 

 

 Por fim, indica-se o princípio da imparcialidade do mediador, previsto abrir 

heuristicamente desde a resolução 125 do CNJ ao indicar que o mediador deve 

“agir com ausência de favoritismo, preferência ou preconceito" indicando que 

esta atividade do mediador deve ser realizada sem que os seus anseios e 

valores morais de caráter pessoal venham a influenciar na forma em que o 

procedimento é conduzido.  

 

 Tal princípio, como se pontuou, é posto sob análise e crítica do presente 

trabalho em razão de que se considera que aos olhos da processualistica 

constitucional contemporânea tem função estritamente retórica, sendo, portanto, 

impertinente a sua manutenção tanto na lei de mediação como no próprio Novo 

Código de Processo Civil. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 



175 

 

CAPÍTULO IV 

 

4. RECONHECIMENTO DE PRINCÍPIOS JURÍDICOS DE APLICABILIDADE 

PRÁTICA 

 

Toda Norma jurídica deve guardar consigo a característica da eficácia 

para que possa ser considerada como plena. Além dos planos da validade e da 

vigência, a eficácia reclama que a norma seja aferível em relação à sua inserção 

e excitabilidade social, de modo que esta possa ser compreendida como 

adequada a promover efeitos em relação aos seus destinatários, guardando 

pertinência com o sistema jurídico em que se encontra inserida e reclamando 

que o Estado guarde a sua aplicabilidade no tocante às condutas humanas que 

ela regula. 

 

Nesta linha, reconhece-se que a prerrogativa de impor coativamente a 

observância de determinada Norma por parte do Estado é o que caracteriza a 

mesma como sendo jurídica. E a partir do momento em que ela passa a ser 

reconhecida como tal, ganha o status de obrigatória. Já se discorreu ao longo 

deste trabalho acerca das diferenças entre as normas jurídicas e as normas 

morais em razão das suas peculiaridades referentes à produção de efeitos, 

especialmente no tocante à sua possibilidade de coerção jurídica. 

 

Em relação às ferramentas de controle a ela atreladas. O que se observa 

portanto é que independente da origem da norma (seja ela, em sua gênese, 

religiosa, moral ou econômica) seu comprimento passa a ser aplicável e 

obrigatório para todos inclusive para o poder público a partir do momento que 

esta ganha o status de Norma jurídica. De tal modo, nas palavras de Ana Paula 

de Barcellos210, é fundamental a existência de um aparato estatal capaz de impor 

da obediência, direto ou indiretamente caso esta não seja obtida de forma 

voluntária. 

 

 

210 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios constitucionais. 
O princípio da Dignidade da Pessoa Humana – 3ª Ed. Revista e Atualizada – Rio de 
Janeiro: Renovar, 2011, p.39. 
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Nesta senda, o reconhecimento dos princípios como normas jurídicas 

plenas211, trará consigo o mesmo condão de produzir efeitos vinculantes que se 

verifica em relação às normas e regras, não existindo qualquer diferenciação 

entre estas do ponto de vista da normatividade. Mais que isso, no tocante à 

observância quanto às regras e aos princípios, se considera muito mais gravoso 

contrariar um princípio que, a reboque, congrega um conjunto de normas regras 

qua a ele atreladas seriam igualmente desrespeitadas. 

 

Se a manifestação principiologica reconhecida em legislação positivada 

decorre de atividade legiferante e, reconhecendo os princípios como efetivas 

normas jurídicas, em relação a estas é plenamente possível se realizar eventual 

controle de legalidade ou constitucionalidade ao para que se possa verificar se 

estão em sintonia com os objetivos constitucionais a ele atrelados. Deve-se 

observar, portanto, se o espírito da lei212 é efetivamente alcançado.  

 

Importa, neste momento, abordar os aspectos pertinentes à atividade de 

análise e controle dos princípios em face à sua aplicação, reconhecendo que 

devem aqueles se relacionarem de forma amálgama com a estas, sobretudo no 

tocante ao campo da vida humana ou do conjunto de relações sociais às quais 

ela dirá respeito.  

 

Ademais, deve-se reconhecer como característica da normatividade e da 

eficácia social (efetividade) dos princípios a possibilidade de sua judicialização, 

da vinculação ao seu cumprimento forçado através de ordem judicial. A sua 

 

211 Na compreensão de Lenio Streck: Princípio é um padrão que se constrói na comum-
unidade. É um argumento de moralidade política em favor de um direito. É produto da 
interpretação do Direito concebido como uma prática que faz sentido como um todo. 
 
212 Para fins do presente estudo, considere-se o conceito de espírito das leis, tendo 
como parâmetro as manifestações de Charles Luis de Secondat, Barão de Montesquieu 
que em sua obra homônima defendia a ideia de que para se obter sucesso no poder 
seria imprescindível que se reconhecesse a existência de classes desiguais, a despeito 
do fato de que aos homens se reconheciam determinadas necessidades semelhantes. 
De tal modo, Montesquieu reconhecia que as leis que governam o povo deveriam levar 
em consideração os diversos nuances da vida humana o conjunto de elementos que 
influenciam na sua vida, tais quais clima, geografia, costumes, bem como ter como 
objetivo a garantia da liberdade e dos direitos individuais de cada indivíduo. 
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eficácia, pois, representa a aptidão que determinado dispositivo normativo tem 

para produzir efeitos concretos e potencialmente alterar a realidade fática. 

 

Reconheça-se que os direitos fundamentais (neste estudo caracterizados 

pelo acesso à justiça) representam garantias que tem por finalidade estabelecer 

a preservação da dignidade da pessoa humana em todos os níveis, revestindo-

se de uma série de elementos que - respaldados pela constituição - trazem 

consigo uma força normativa de primeira grandeza. 

 

Neste passo ao se tratar da correlação envolvendo direitos fundamentais 

e acesso à justiça e, no contexto do já citado sistema multiportas, é importante 

reconhecer os aspectos que elevam o acesso à ordem jurídica justa ao status de 

Norma de direito fundamental.  

 

Note-se que para defender a ideia de que a aplicabilidade dos preceitos 

regulatórios dos mecanismos adequados de solução de controvérsias - dentre 

os quais a mediação e os seus princípios se encontram inseridos -  devam ter 

aplicabilidade ampla e imediata, se faz necessário fundamentar as bases 

teóricas justificadoras das suas classificações como efetivas as normas de 

direitos fundamentais. 

 

Saliente-se, nesse aspecto, a existência de doutrina a estabelecer de 

forma Clara a existência de um direito fundamental a uma tutela jurisdicional 

adequada, mesmo naquelas hipóteses em que a legislação não preveja 

ferramentas específicas para tal implementação.  

 

De tal banda, o direito fundamental a tutela jurisdicional adequada, como 

preceitua Marinoni213, decorre da necessidade de o estado se preocupar não 

 

213 “Assim, obriga o legislador a instituir procedimentos e técnicas processuais capazes 
de permitir a realização das tutelas prometidas pelo direito material e, inclusive, pelos 
direitos fundamentais materiais, mas que não foram alcançadas à distância da 
jurisdição. [...] Na mesma dimensão devem ser visualizados os procedimentos 
destinados a permitir a facilitação do acesso ao Poder Judiciário das pessoas menos 
favorecidas economicamente. ” 
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apenas com uma prestação jurisdicional plena do ponto de vista formal, mas 

sobretudo de que o estado possa, através da jurisdição (ou para além dela) 

assegurar ao jurisdicionado que a sua questão litigiosa será conduzida da 

maneira mais adequada, levando em conta as peculiaridades de cada demanda. 

 

Se observa, nesta linha, o que o direito a uma tutela jurisdicional 

adequada, que tem a capacidade de suprir de forma plena os anseios dos 

administrados, bem como entregar eles na prestação estatal compatível com o 

tipo demanda que apresentam, se enquadra no contexto dos direitos 

fundamentais reconhecíveis na Constituição Federal. 

 

Fundamental, pois, é estabelecer conceitualmente a classificação dos 

direitos fundamentais no tocante à sua eficácia vertical e horizontal. Nesta linha, 

a eficácia vertical se reconhece pela possibilidade de aplicação dos direitos 

fundamentais as relações envolvendo os particulares e o estado, enquanto que 

a eficácia horizontal irreconhecível no aspecto que discutir o reflexo destes ditos 

direitos fundamentais nas relações reconhecíveis entre os jurisdicionados (uns 

em relação aos outros).  

 

É, portanto, de consequente depreensão o fato de que a eficácia precisa 

necessariamente contemplar ambos os desdobramentos para que possa ser 

considerada como integral. Neste passo, se por um lado é indispensável que o 

primeiro matiz da eficácia (o vertical) se traduza na possibilidade de o 

administrado obter o respaldo material do Estado para conduzir ou administrar 

os seus litígios214.  

 

É igualmente imprescindível que se considere o segundo elemento da 

eficácia aqui abordado (o horizontal) que, de maneira perfeita, coaduna-se com 

 

MARINONI, Luiz Guilherme. A jurisdição no Estado Constitucional – Jurisdição no 
Estado contemporâneo.p.84, Disponível em < http://www.marinoni.adv.br/wp-
content/uploads/2012/06/PROF-MARINONI-A-JURISDI%C3%87%C3%83O-NO-
ESTADO-CONSTITUCIONA1.pdf> Acesso em janeiro de 2020. 
 
214 Neste caso, utilizando-se não apenas da jurisdição do estado, mas também dos 
montes citados instrumentos não adversariais de solução de conflitos. 
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a dinâmica de gerenciamento das relações não adversariais de soluções de 

conflitos, exatamente por conferir preponderância à atuação das partes como 

responsáveis diretas pela solução da demanda que apresentam.  

 

Ademais, em observância ao que preceitua a prescrição do artigo 5º § 1º 

da carta Magna, e seguindo o posicionamento de Humberto Dalla215, tem-se que 

os direitos fundamentais deverão ser imediatamente eficazes, 

independentemente da natureza das relações às quais ele se proponha a regular 

(sejam estatais ou particulares).  

 

Esta compreensão de horizontalidade de implementação dos direitos 

fundamentais conduz, de tal forma, à ideia de que a produção de efeitos 

concretos de tais normas deverá de fato se estender para além da jurisdição 

formal do estado, mas sobretudo às questões conflituosas envolvendo a 

mediação de conflitos no campo das relações privadas.  

 

Nesta linha, o sistema multiportas (protetivo e garantidor do acesso à 

justiça) encontra na sua compreensão de horizontalidade um respaldo normativo 

adequado as mudanças paradigmáticas da nova processualística constitucional.  

 

Mais, o cidadão passaria a contar com o direito fundamental de ver, por 

parte do ordenamento jurídico, o oferecimento dos meios necessários à 

obtenção de uma tutela pacificadora, de maneira tal que o estado viesse a ser 

instado a colocar à sua disposição os meios necessários e mais adequados à 

solução dos seu litígios de maneira a observar que este direito à pacificação 

(reconhecido como um direito fundamental) perpassa pelo conceito de 

horizontalidade eficacial para ser plenamente aplicável.   

 

Reforçando tal compreensão, ressalte-se que a resolução nº 125 do CNJ 

estabelece que os mecanismos adequados à solução de conflitos são 

 

215 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Jurisdição e Pacificação: limites e 
possibilidades do uso dos meios consensuais de resolução de conflitos na tutela 
dos direitos transindividuais e pluri-individuais, Curitiba: CRV, 2017, p. 259-260. 
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caracterizados como, efetiva política pública de Estado, e portanto, devendo 

gerar efeitos de observância obrigatória a toda a administração, no sentido de 

garantir que esta obrigação fundamental de prestar uma tutela adequada, efetiva 

e pacificadora seja realmente implementada.       

 

Diante de tais premissas teóricas, é importante retomar a análise do 

parágrafo 1º do Art. 5º da Constituição Brasileira a estabelecer estabelece que 

"as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 

imediata". A Carta Magna reconhece, noutras palavras, que tais normas 

(incluindo os supracitados direitos fundamentais à uma justiça pacificadora e a 

uma tutela jurisdicional adequada) são autoaplicáveis, não dependendo de 

qualquer manifestação legislativa para que possam produzir efeitos 

imediatamente. 

 

Esta máxima é reconhecida na medida em que os direitos e garantias 

fundamentais representam elementos basilares da própria estrutura republicana 

brasileira, não podendo estar, à mercê de manifestações legiferantes que 

pudessem reduzir ou relativizar a produção dos seus efeitos. 

 

Tal preocupação não é descabida. É possível reconhecer que nas 

hipóteses em que as garantias fundamentais são atreladas às manifestações 

posteriores decorrentes do poder legislativo, corre-se risco iminente de que 

distorções possam descaracterizar aquilo que de fundamental lhes caracterizam. 

De tal modo, quando se abre a possibilidade de alterar via poder legislativo 

direitos e garantias fundamentais, abre-se perigoso precedente no tocante a 

mitigação de direitos inegociáveis, tais quais a vida a dignidade ou a liberdade.  

 

É possível, nesta situação, se exemplificar a experiência alemã com a 

constituição de Weimar, cuja falta de aplicação imediata e estabilização das 

garantias constitucionais como cláusulas pétreas legitimou inúmeras medidas 

que promoveram a relativização de direitos216. Estes, distorcidos pela fragilidade 

 
216 Podem ser citados como elementos de fragilidades da constituição de weimar os 
poderes atribuídos ao presidente que permitiam que, em caso de risco a ordem pública, 
este poderia adotar as medidas necessárias para restituir a lei e a ordem, sem o aval do 
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das ferramentas constitucionais de controle, permitiram que conceitos básicos 

de cidadania e respeito aos direitos humanos fossem afrontados culminando na 

implantação do regime nazista do terceiro Reich, de acordo com a 

fundamentação de Lenio217. 

 

De tal modo, deve-se reconhecer que a aplicabilidade imediata e 

inalienável das garantias fundamentais é condição necessária para o 

estabelecimento de um Estado Democrático, cuja Constituição se fundamenta 

nas cláusulas pétreas como instrumento de controle do arbítrio através do direito. 

 

Tem-se, nesta linha, que todas as normas constitucionais definidoras de 

direitos e garantias fundamentais são dotadas de eficácia jurídica, impondo-se - 

no momento da interpretação e aplicação das mesmas - a atribuição do sentido 

que seja capaz de lhe conferir a maior eficácia e efetividade possíveis, como 

determina o princípio de interpretação da constituição chamado princípio da 

máxima eficácia e efetividade ou eficiência.  

 

Reconhecemos que a existência de norma balizadora constitucional tem 

importância fundamental no sentido de prestar uma segurança formal em relação 

aplicação do direito em relação à situação material fática. Mas em tempos como 

os hodiernos, no contexto do ordenamento jurídico brasileiro, verifica-se um 

problema de ordem material na medida em que as normas principiológicas 

constitucionais prescrevem condutas e limites para gerar a supracitada garantia 

e estabilidade aos direitos e garantias fundamentais, mas são categoricamente 

 

legislativo (neste caso, com possibilidades de suspender direitos civis tais quais: a 
impetração de habeas corpus, a inviolabilidade de domicílio, o sigilo de 
correspondência, a liberdade de expressão, o direito de reunião e associação); ademais, 
o presidente tinha para rogativas para dissolver o Reichstag, e portanto não se submeter 
a qualquer tipo de controle legislativo. 
 
217 Todavia, quando estamos diante de uma postura ativista, temos uma decisão que vai 
além do próprio texto da constituição, acarretando o que Hesse chama de rompimento 
constitucional, quando o texto permanece igual, mas a prática é alterada pelas práticas 
das maiorias. O que ocorreu com a constituição de Weimar e o nazismo.  
 
STRECK, Lenio Luiz. op. cit. p.63 



182 

 

esquecidos pelos operadores do direito que deixam de aplicar a constituição em 

razão de interesses ou inclinações alheias à constituição. 

 

Há, neste sentido, uma percepção equivocada de que através do já citado 

ativismo judicial se poderia corrigir falhas na implementação de políticas públicas 

ou de promoção da justiça social, através da atuação dos magistrados para além 

das suas funções institucionais prescritas na legislação. 

 

No tocante a esta pretensa ideia de ativismo judicial como ferramenta de 

consolidação das democracias constitucionais, Shapiro218 ao apresentar uma 

visão das relações políticas atrelados ao constitucionalismo norte-americano, 

deixa clara a ideia de que, sequer nos Estados Unidos e na Europa, as tentativas 

de se promover justiça social e acesso através do poder judiciário, alcançaram 

êxito.  

 

Neste mesmo sentido o que se pode conceber é que para a adequada 

aplicação do direito é necessário buscar a aplicação da norma escrita à luz do 

que a constituição preceitua através da atividade cognitiva do Magistrado. 

Posicionamentos extremos, entretanto, se colocariam de forma equivocada e 

não permitiriam que se chegasse a uma solução congruente com uma decisão 

jurídica considerada justa. Ou seja, tanto a aplicação exegética do direito, 

considerando que direito e leis seriam exatamente os mesmos elementos, 

quanto o reconhecimento de que caberia aos juízes decidir de forma livre, de 

 
218“In the realm of constitutional judicial review, the question addressed here is success. 
How and when have constitutional courts succeeded? Success will be defined narrowly 
and positivistically in terms of when an exercise of constitutional judicial review has 
changed public policy in the direction the court wants public policy to go. Obviously 
implicit in this definition of success is the precondition that the court manages to establish 
and retain its power to exercise judicial review. What it does not contain is any 
substantive component such as changing public policy in a direction more favorable to 
‘human rights’ or ‘social justice’” 218 
  
SHAPIRO, Martin. The success of judicial review: the United States’ experience. In: 
GLOPPEN, Siri; GARGARELLA, Roberto; SAKAAR, Elin (Ed.). Democratization and 
the judiciary: the accountability functions of courts in new democracies. London: 
Frank Cass, 2004. p. 5 
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acordo com a sua compreensão valorativa da realidade, seriam manifestações 

insatisfatórias à aplicação de uma decisão juridicamente correta.  

 

Tanto em uma quanto em outra situação, se estaria diante de hipótese de 

absoluta insegurança jurídica, porquanto nem a literalidade cega da lei, nem o 

convencimento e decisão ilimitados dos magistrados teriam o condão de 

promover o reconhecimento da efetiva extensão do direito. 

 

Sobre a ideia de se reconhecer os princípios como normas de 

aplicabilidade imediata e plena, importa delinearmos algumas modalidades 

principiológicas estabelecidos pela doutrina de Lenio Streck219, sendo 

reconhecidos em três grandes frentes de abordagem. A primeira se referindo ao 

significado de princípio calcado nos princípios gerais do Direito, o segundo 

reconhecido como princípios jurídico-epistemológicos e por fim o 

reconhecimento dos chamados princípios programáticos-problemáticos, 

compreendido neste aspecto como sendo os fundamentos principiologicos de 

natureza constitucional. 

 

A diferenciação destes elementos, apresentada pelo professor Lenio 

Streck se apresenta como sendo de fundamental importância para que se possa 

reconhecer de forma mais objetiva quais são os contextos possíveis a aplicar 

cada uma dessas interpretações. 

 

Sob o enfoque da função epistemológica, os princípios orientam a 

formação do conhecimento das diversas áreas do saber jurídico, e exemplos dos 

princípios do direito processual dos princípios do direito administrativo e dos 

princípios do direito penal tem portanto uma função nitidamente voltada à 

construção do conhecimento teórico. 

 

Os princípios gerais do Direito, por sua vez, pautam-se na premissa de 

que se deve primeiramente construir um sistema jurídico normativo para 

 

219 STRECK, Lenio Luiz op. cit. p. 239-240 
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somente depois tentar adaptar realidade fática - e a forma como ela deve ter as 

suas questões enfrentadas - a tal sistema. 

 

 Por fim, os princípios programáticos-problemáticos se reconheceriam 

como sendo princípios constitucionais, encontrando as suas bases históricas no 

período pós-segunda Guerra Mundial, cuja lógica normativa se reconheceria na 

ideia de que o fortalecimento gradual das constituições passaria a assegurar a 

proteção a direitos dos mais diferentes matizes. De outro modo, haveria uma 

proposta em se reconhecer elementos principiologicos de ordem mais prática, 

conforme Lenio220 preceitua.  

 

Sob este prisma é possível se reconhecer que a aplicação dos princípios 

constitucionais reclama fortemente implementação prática para que tenham a 

sua existência justificada, ou seja, a função prática e efetiva do princípio seria 

condição fundamental para que a sua presença na constituição (e mesmo nas 

normas infraconstitucionais) pudesse ser justificada. 

 

A ideia equivocada de que os princípios deveriam ser reconhecidos como 

normas mais frágeis ou mesmo como meros elementos retóricos constitucionais 

cada vez mais passa a ser uma realidade distante, haja vista a importância 

fundamental da interpretação principiológica para a resolução das grandes 

questões que hoje permeiam os tribunais superiores do Brasil. 

 

Os princípios, neste ponto, passam a ser compreendidos como 

referenciais normativos que, necessariamente, devem guardar uma correlação 

direta com a aplicação da lei, bem como com as relações práticas que eles dizem 

respeito. Não se pode, a título de exemplo reconhecer a aplicação de um 

 

220 "Eles institucionalizam o mundo prático, destroem os dualismos presentes nas 
tradições anteriores e instauram um novo modo para se pensar o significado do termo 
princípio. Nesse caso, os princípios - agora associados a constituição e a toda sua carga 
política de com formação de uma nova sociedade e da possibilidade de instituição de 
um melhor governo, limitado e respeitador dos direitos e garantias fundamentais - 
passam a incorporar elemento pragmático muito forte".  
 
STRECK, Lenio Luiz. op. cit. p.240 
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princípio por conta de uma construção meramente retórica, que não guarde 

conexão direta com a sua efetividade em termos concretos.  

 

De igual modo, se mostra a percepção/aplicação de princípios 

programáticos para atender a demanda pontual, específica, envolvendo 

interesses particulares. Em seu dicionário de hermenêutica, Lenio221 já pontuou 

que222: os debates teóricos e os problemas jurídicos passam a reivindicar o 

estatuto da prática e a atividade jurisdicional assumir o lugar proeminente nesta 

questão.  

 

De outra banda, entende-se que a aplicação de princípios que sejam 

verdadeiramente pragmáticos fortalece o sistema jurídico, tornando-o mais 

coerente, viabilizando uma adequada com relação normativa e afastando, ou 

reduzindo, as possibilidades de utilização em caráter decisionista. Ou seja, 

utilizados para atender aos interesses do julgador, sem qualquer correlação com 

a realidade prática. 

 

Os princípios constitucionais, como instrumentos importantes da 

hermenêutica jurídica, colaboram para que haja um verdadeiro fechamento 

interpretativo no sentido de direcionar os magistrados a proferir em decisões 

tecnicamente acertadas do ponto de vista do ordenamento jurídico.  

 

Diferentemente do que já se defendeu, a hermenêutica através das suas 

bases principiológicas não pode ser reconhecida como uma ciência que amplia 

horizontes individuais da livre interpretação dos juízes. Pelo contrário, 

reconhecem que o dever de fundamentação das decisões somente é 

plenamente satisfeito na medida em que as decisões se apresentam adequadas 

à constituição. A prerrogativa então de interpretar o direito utilizando-se dos 

princípios constitucionais é algo que se distancia de uma autorização para que 

o direito seja compreendido e aplicado ao sabor das modalidades do seu 

operador. 

 

221 STRECK, Lenio Luiz. op. cit. p.241. 
 
222 Ibid. 
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Esta mudança gradual representa em termos práticos algo de extrema 

importância no contexto do decisionismo do nosso ordenamento jurídico, 

considerando que a partir de então o magistrado passa a se vincular de forma 

cada vez mais sensível ao dever de decidir de forma juridicamente adequada, 

tendo como parâmetro o texto constitucional. 

 

De forma mais concreta, podemos reconhecer que a grande contribuição 

dos princípios, no tocante a sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro 

exatamente no sentido de fornecer parâmetros hermenêuticos a condicionar 

aplicação da norma e reduzir aos decisionismos que tanto afetam a segurança 

jurídica do ordenamento brasileiro.  

 

Esta citada discricionariedade a ser combatida pela adequada aplicação 

dos princípios constitucionais é aquela que se pauta em posicionamento 

solipsista, não se confundindo, portanto, com a discricionariedade convencional, 

reconhecida como a possibilidade de manifestação dos magistrados ao 

reconhecer aplicação de valores quando a lei não é específica em detalhá-los. 

 

Reconheça-se a prescrição inserida no art. 926 do NCPC223, exatamente 

no sentido de se buscar um enfrentamento aos citados decisionismos: Os 

tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e 

coerente. Tal prescrição reconhecida pela legislação processual brasileira se 

encontra em conformidade com a teoria de Dworkin224, que se colocava de forma 

categoricamente contrária ao positivismo, determinando a imperiosa 

necessidade de um direito ser reconhecido e aplicado com coerência e 

 

223 BRASIL, LEI Nº 13.256/2016 Código de Processo Civil. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm  acesso em 
janeiro de 2020. 
 
224“o juiz tem o dever (has a duty) de decidir, de uma maneira específica, pela expressa 
razão de que o direito exige tal decisão”.   
 
DWORKIN, Ronald. Op. cit. p.210. 
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integridade. Neste passo, Lenio225 reconhece a imposição de uma postura 

efetivamente crítica em relação àquilo que se denomina direito quando da sua 

manifestação via Poder Judiciário.  

 

Note-se, entretanto, que o citado conceito de decisionismos não se 

confunde – segundo Lenio226 - com a discricionariedade que é a possibilidade de 

o magistrado se manifestar nas hipóteses em que se verifica circunstância não 

claramente posta pela norma. 

 

Neste mesmo sentido o que se pode conceber é que para a adequada 

aplicação do direito os extremos se colocam de forma equivocada e não 

permitem que se chegue a uma solução congruente com o ordenamento jurídico. 

Ou seja, tanto a aplicação exegética do direito, considerando que direito e leis 

seriam exatamente os mesmos elementos, quanto o reconhecimento de que 

caberia aos juízes decidir de forma livre, de acordo com a sua simples 

compreensão da realidade. Tanto em uma quanto em outra situação, se estaria 

diante de hipótese de absoluta insegurança jurídica, porquanto nem a literalidade 

cega da lei, nem o livre convencimento dos magistrados teriam o condão de 

promover o reconhecimento da efetiva extensão do direito. 

 

 
225 […] não é qualquer direito que vale e é legitimo, mas apenas aquele que passou pela 
prova de uma “razão hermenêutica”, ou seja, da applicatio jurídica. Esse conteúdo moral 
tem seu ponto de estofo no espaço de formação da decisão judicial. Isso quer dizer que, 
no momento em que se afirma que decisões discricionárias não podem ser aceitas – 
que nada mais são do que decisões que exoneram o juiz do dever de decidir 
corretamente –, tem-se aí já a introdução do elemento moral e, ao mesmo tempo, o 
maior atestado da autonomia do direito, no momento em que essa decisão formada 
corretamente será reconhecida por toda a comunidade jurídica como direito.  
 
STRECK, Lenio Luiz. O direito como um conceito interpretativo 
 Disponível em:<https://periodicos.unifor.br/rpen/article/viewFile/2138/1736 p.510>, 
Acesso em Janeiro de 2020. 
 
226 "[...] lato sensu, podemos dizer que, em termos de atividade exercida pelo juiz, a 
discricionariedade é a valoração que faz sobre os fatos e normas em termos de sua 
adequação, visando a decidir a questão em conformidade com a ordem jurídica. Mas, 
stricto sensu, a discricionariedade diz respeito a liberdade que teria ou tem o juiz para 
decidir quando o ordenamento jurídico não estabelece claramente como deve ser 
decidido o caso. Hermenêutica e jurisdição” 
 
STRECK, Lenio Luiz. Op. cit. p.33 
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Problema significativo é aquele reconhecido quando este pensamento 

que defende a liberdade da decisão judicial, entregue ao arbítrio dos magistrados 

passa a se tornar algo comum. Os instrumentos constitucionais construídos para 

se caracterizarem como freios às decisões pousadas no livre convencimento têm 

sido sistematicamente deixados de lado, sobretudo em período como o atual em 

que se tem visto um perigoso protagonismo do poder judiciário vem buscar a 

efetivação de uma "justiça" para além do previsto na letra da norma.  

 

Neste mesmo passo, percebe-se que em nome de uma dita moral 

superior, as garantias constitucionais têm sido sistematicamente usurpadas, 

muitas vezes, inclusive, sendo declaradas como verdadeiro atraso à promoção 

da justiça. Direito, política e moral costumeiramente têm sido tratados como 

elementos complementares e de aplicação concomitante, inclusive no tocante a 

fundamentação das decisões judiciais. 

 

Lenio227 mais uma vez ao abordar tal questão, sinaliza a necessidade de 

uma separação objetiva entre direito política e moral, reconhecendo ser o direito 

verdadeira trincheira de análise crítica a assegurar o estado democrático, às 

vezes à revelia dos posicionamentos políticos e das moralidades. 

 

É exatamente neste âmbito de discussão em que a necessidade de 

segurança jurídica vinculada a pertinência dos posicionamentos dos magistrados 

em face a adequada aplicação do direito que se agiganta a importância dos 

princípios como elementos norteadores. 

 

Os princípios passam - sobretudo nestes tempos de incerteza quanto à 

aplicação do direito – a serem verdadeiros elementos balizadores da atividade 

 

227 "Pós-positivismo, Constitucionalismo contemporâneo e democracia pressupõem que 
o direito possua um elevado grau de autonomia. Isso significa que questões políticas e 
Morais devem ser debatidos à sociedade nos meios políticos de decisão e que - no 
âmbito (autônomo) do direito - só se podem desconsiderar as decisões políticas 
tomadas em contraste com o sistema de garantias construído pela CRFB de 1988. E é 
exatamente este o plus do Estado democrático de direito: a diminuição do espaço da 
discricionariedade da política pela constituição fortalece materialmente os limites entre 
direito, política e moral.  
 
STRECK, Lenio Luiz. op. cit. p.523 
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jurídica como instrumento de controle social. Sem a presença destes a 

possibilidade de aplicações equivocadas, sem respaldo ou fundamento 

constitucional é enorme, sobretudo tendo em consideração o fato de que cada 

vez são mais raros de serem encontrados operadores jurídicos que tem a 

verdadeira preocupação em proteger o direito das moralidades. Antes, 

facilmente encontramos os que se utilizam se de uma roupagem jurídica para 

alimentar a aplicação das suas moralidades pessoais. 

 

  Um dos grandes desafios que se observa nos dias atuais é reconhecer os 

princípios que efetivamente contribuem para a construção de ordenamento 

jurídico observante às demandas sociais. A quebra de paradigma em relação a 

construção de um ordenamento principiologico que tenha repercussão prática na 

vida do indivíduo é das questões mais relevantes a serem enfrentadas pela 

doutrina contemporânea.  

 

Explico. A dinâmica procedimentalista que foi reconhecida como base 

para todo o ordenamento jurídico brasileiro, pautado em um positivismo com 

excessivo apego às normas regras se a figurou como principal característica do 

direito pátrio, sobretudo no período anterior à constituição de 1988. Deste 

advento, que passou a ser reconhecido como o marco pós-positivista brasileiro, 

se começaram a reconhecer os princípios como ferramentas efetivamente 

hábeis a promover modificações na vida dos indivíduos e, para tanto, contar com 

verdadeira normatividade. 

 

Não à toa, a constituição trouxe no bojo dos seus termos diversas 

manifestações alusivas aos princípios, reconhecendo-os como normas de 

aplicação plena, tais quais as novas regras (já tradicionalmente reconhecidas 

como aplicáveis). De igual modo as normas infraconstitucionais, decorrentes do 

texto da carta Magna, indicaram nos seus próprios textos uma gama de 

princípios objetivamente delineados para dar Norte interpretativo as suas normas 

regras quando aplicadas ao caso concreto. 

 

 Essa mudança de postura no sentido de se interpretar e de se aplicar o 

direito passou a ser gradativamente incorporada pelos tribunais, e aos princípios 



190 

 

se reconheceu fazerem cada vez mais parte do quotidiano do operador do 

direito. Note-se, a título de exemplo, que a maioria das discussões versando 

sobre temas relevantes em sede dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal 

Federal, tratam sobre a interpretação e a aplicação prática dos princípios.  

 

Pode sim, citar recente e relevante discussão no âmbito do STF no 

tocante à interpretação e aplicação do princípio constitucional da presunção de 

inocência, conforme pode-se depreender das abordagens no tocante à análise 

das ADC’s 43 e 44228, tratando especialmente da constitucionalidade do Art. 283 

do Código de Processo Penal. 

 

Neste sentido houve a confirmação, por parte da maioria dos ministros 

acerca da constitucionalidade do referido artigo, acarretando uma série de 

efeitos práticos no que se refere às limitações de se promover prisões em 

dissonância com a literalidade do texto constitucional (bem como da própria 

essência do princípio) por uma questão de segurança jurídica229:  

 

Importa ressaltar que o citado jurista Lênio Streck foi um dos 

representantes da OAB a formular a proposição da ADC de número 44. E na 

oportunidade da análise da referida matéria se posicionou de forma veemente 

em defesa dos princípios constitucionais, reclamando a sua aplicação imediata 

e efetiva com base em expressa previsão da carta Magna230 

 
228 Código de Processo Penal. Art. 283: “Ninguém poderá ser preso senão em flagrante 
delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em 
decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da 
investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva” 
 
229Decisão: O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou 
procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de 
Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos 
o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de 
Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente 
procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. 
Plenário, 07.11.2019. 
 
< http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4986729> Acesso em Janeiro 
de 2020. 
 
230 Lenio foi um dos redatores da ADC 44 da OAB e auxiliou na ADC 54. “Meu pedido é 
que a Corte não permita que o Direito seja maltratado pelo consequencialismo. Por isso, 



191 

 

 

A produção de efeitos práticos decorrentes da análise de tal princípio 

impacta diretamente da Liberdade do indivíduo. De tal maneira, o que se percebe 

é uma inafastável conexão entre o que se discutir em sede principiológica e a 

sua percepção à luz da realidade.  

 

Torna-se portanto, nítida a ideia de que os princípios que prescrevem 

garantias constitucionais devem guardar uma relação direta com a sua 

aplicabilidade, porquanto é condição para se reconhecer a sua efetividade. 

Qualquer dissonância neste sentido gera, sem dúvidas, hipótese de 

inconsistência sistêmica em todo o ordenamento jurídico. 

 

Com fundamento nesta abordagem o que se busca reconhecer é que a 

aplicação prática dos elementos principiologicos previstos na lei de mediação 

tem uma importância fundamental no sentido de direcionar ou condicionar as 

posturas dos intérpretes e aplicadores do direito a se posicionarem de maneira 

convergente com esses tais parâmetros normativos e que, por consequente, a 

inexistência de uma relação direta justifica a retirada do dispositivo do 

ordenamento jurídico. 

 

4.1 DOS RISCOS DO PANPRINCIPIOLOGISMO  

 

Uma das grandes discussões acerca da temática dos princípios é 

exatamente a definir concretamente este modelo de Norma jurídica como 

efetivamente aplicável. Dance, no momento contemporâneo uma situação de 

verdadeira quebra paradigmática em que o reconhecimento dá força normativa 

 

temos de fazer um “constrangimento epistêmico”. A doutrina deve ter uma preocupação 
com a interpretação dos textos”, afirmou. Para o professor, a Constituição deve ser um 
remédio contra descontentamentos. “Ou bem a Corte decide por princípio e veda a 
prisão em segunda instância — afirmando a clareza do CPP e da CF — ou a Corte faz 
política e autoriza a prisão. Só tem de assumir qual a autoridade impera no direito 
brasileiro: se é a dos julgadores ou se é a do Direito.” Disponível em < 
http://www.unisinos.br/fique-sabendo/escola-de-direito/ppg-direito/lenio-streck-faz-
sustentacao-oral-no-debate-sobre-a-prisao-em-segunda-instancia/>. Acesso em 
Janeiro de 2020. 
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dos princípios se apresenta como indispensável para a boa saudável 

compreensão dos seus limites e da sua importância dentro do direito.  

 

É possível, neste sentido, entendermos que o direito reclama respostas 

cada vez mais concretas e objetivas a aplicação prática na vida das pessoas. 

Como acontece em diversos outros campos do conhecimento, motivado por uma 

lógica de pós-modernidade (conforme já se discorreu anteriormente), o direito 

acabou sendo compreendido por parcela significativa da sociedade como 

instrumento de satisfação das demandas humanas, com vistas a entregar 

felicidade aos jurisdicionados. 

 

 De tal modo se pode compreender que a ideia de felicidade, buscada em 

todos os níveis tem sido usada como elemento justificador das abordagens 

jurídicas contemporâneas. Note-se que o direito em geral (e o poder judiciário 

em caráter mais específico) tem em um sem número de vezes sido 

utilizado/provocado para contemplar pleitos que não são razoáveis do ponto de 

vista da razoabilidade ou da proporcionalidade. Pior ocorre, quando se provocam 

inclusive instituições de controle e fiscalização dos interesses coletivos 

pleiteando a satisfação demandas de natureza estritamente pessoal, muitas 

delas ilegítimas. 

 

Na doutrina de Lenio Streck231, acerca das questões envolvendo os 

pleitos e legítimos por parte dos jurisdicionados, tentando a efetivação de um 

direito que não é principiologicamente respaldado, fundamental é que se 

verifique a aptidão daquilo que se pleiteia em relação a três filtros fundamentais. 

Estes, por conseguinte, caracterizam-se como instrumentos de controle que 

legitimam a concessão de determinado direito por parte do magistrado. 

 

Vive-se em um período em que qualquer interesse do indivíduo passa a 

ser imediatamente interpretado como um direito à satisfação. Não se tem mais 

a ideia de que as necessidades humanas são ilimitadas, e nem todas elas 

poderão ser buscadas através das ferramentas jurídicas. E tal compreensão, 

 

231 STRECK, Lenio Luiz op. cit. p.157   
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hoje em voga na nossa realidade, é extremamente perigosa para o direito, na 

medida em que o rebaixa a instrumento genérico de satisfação de demandas, 

não importando a sua natureza característica ou legitimidade. Se o sujeito quer 

algo, ele entende que judicializando tal demanda, terá o seu pleito satisfeito, 

independentemente da legitimidade do que se busca.  

 

O professor Lenio Streck em uma das suas aulas no doutorado do curso 

de pós-graduação da UNESA trouxe à discussão o exemplo de um sujeito que 

pleiteava, inclusive junto ao ministério público, o não pagamento dos tickets de 

estacionamento de determinado Shopping Center, alegando, inclusive, que tal 

cobrança afrontaria diversos princípios, como o da dignidade da pessoa humana 

e o da razoabilidade (A exemplo, princípios que são utilizados equivocadamente 

para diversas situações standard) 

 

Nota-se, que nesse aspecto se está falando de um pleito jurisdicional em 

que inexistem prerrogativas de se buscar estruturas de Estado para conceder o 

viabilizar tais pleitos, notadamente o ministério público e a defensoria pública, 

considerando que estes desempenham função fundamentalmente pública, e 

portanto as suas atividades deverão estar em observância ao princípio da 

supremacia do interesse público. Segundo Dalla232, ao tratar da atuação do MP 

como parte, esta atuação deve estar adstrita às hipóteses permitidas na 

legislação.  

 

A primeira pergunta a ser feita s aquele determinado direito se caracteriza 

como sendo um direito fundamental. Se a demanda formulada pelo administrado 

não se caracterizar como um direito respaldado constitucionalmente em 

princípio, o magistrado não deverá conceder o petitório. 

 

 
232 [...] no processo civil, cabe ao ministério público participar, precipuamente, como 
fiscal da lei da ordem jurídica. Nessa seara, só atuará como parte nos casos 
expressamente previstos e autorizados por lei. 
 
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Op. cit. p.377 
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A segunda pauta-se na possibilidade de se dar a outras pessoas nas 

mesmas condições e medidas aquilo que é pedido. Se inexiste viabilidade (seja 

ela jurídica ou material) de conceder aquele direito de forma ampla a todo 

indivíduo se encontra nas mesmas situações, o magistrado deve vir de igual 

forma, o referido pedido. 

 

Por fim, deve jogador questionar se é possível conceder o direito de 

maneira tal que, sem afetar a isonomia, seria viável direcionar recursos de 

terceiros para conceder a felicidade àquele que a pleiteia. Hipótese negativa? 

Deve-se indeferir o pedido.  

 

O que muitas vezes ocorre, inclusive de forma temerária, é a busca pela 

justificativa jurídica de determinado pedido com invocação de princípios 

incompatíveis com o que se pleiteia ou simplesmente criados de acordo com a 

situação do caso concreto. A este tipo de medida Lenio233 dá o nome de 

“Panprincipiologismo”, que representa o contexto pátrio de proliferação 

desenfreada de princípios que serviam/servem como meros artifícios retóricos. 

 

Nesta linha se pode observar que para cada situação do caso concreto, 

podem ser criadas novas figuras principiológicas, sem que estas digam se 

contém com qualquer grau de normatividade ou com vinculação a situação 

concreta, porquanto não decorrem de reconhecimento constitucional prévio 

 

Cite-se, por oportuno, que na Crítica Hermenêutica do Direito234, 

costumam se reconhecer conjuntos de predadores do direito subclassificados 

em duas categorias: os exógenos (a moral a política e a economia) e os 

 

233 STRECK, Lenio Luiz. op. cit. p. 140 
 
234 Pode-se compreender a crítica hermenêutica do direito, de Lenio Streck, como sendo 
a construção teórica de uma hermenêutica direcionada estabelecer novos parâmetros 
de controle quanto à compreensão do direito, e a sua aplicação, fundamentados na 
estrita observância aos princípios constitucionais. 
 



195 

 

endógenos (o subjetivismo, decisionismo, ativismo, panprincipiologismo e a 

ponderação) 235.  

 

Os primeiros se colocando como elementos externos a atividade 

tipicamente jurídica e que trazem sérios prejuízos a aplicação do direito a medida 

em que tendem atentar influenciar diretamente nas decisões judiciais e na 

própria interpretação da situação fática que, pelo Direito, é apreciada 

 

Por sua vez em quando usando alimentos endógenos, estão atreladas à 

atividade jurisdicional e, sem dúvidas, posso subir um potencial lesivo muito mais 

agressivo, vez que muitas vezes são utilizadas em desfavor o direito sob um 

manto de pretenso a legalidade que atrapalha de forma substancial as medidas 

de fiscalização e controle 

 

Mas que isso, o direito é afrontado exatamente por aqueles que deveriam 

promover a sua proteção e cuidado de forma mais significativa e acurada, posto 

que são, como regra, os representantes do Estado comprometidos em dar a 

resposta constitucionalmente correta, exercendo a jurisdição. 

 

Seguindo, reconhece-se de forma objetiva da ideia de que o conceito de 

panprincipiologismo se traduz na proliferação de princípios que terminam por 

fragilizar o direito, na medida em que não traduzem o espírito constitucional que 

eles deveria dar vida, bem como geram um considerável subjetividade no tocante 

à sua aplicação. 

 

Partindo de tal pressuposto, compreendo que o conceito de 

panprincipiologismo, tal qual foi formulado por Lenio Streck, não se resume 

apenas à criação de novos princípios aplicáveis a situações circunstanciais, mas 

 

235 STRECK, Lenio Luiz, in: RODAS, Sérgio. Para investigar epidemia que assola o 
Direito, Lenio traça 6 modelos de professor. Disponível em 
<https://www.conjur.com.br/2019-jun-22/lenio-traca-modelos-professor-investigar-
epidemia-direito>, acesso em janeiro de 2020. 
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amplia-se também ao reconhecimento e inserção, em determinado contexto, de 

princípios que são incongruentes ou incompatíveis com o instituto ao qual se 

tenta lhe dar aplicabilidade. 

 

De tais pressupostos, passo a reconhecer que, sob a análise do objeto da 

presente pesquisa, o princípio da imparcialidade do mediador (e as demais 

manifestações normativas pertinentes a esta ideia) são, em verdade, 

manifestações Panprincipiológicas que se classificam verdadeiramente como 

elementos predadores do direito, na medida em que mitigam a certeza, 

objetividade e segurança do instituto. 

 

Ademais, entendo que a inserção de tal princípio na lei de mediação 

cumpriu um requisito meramente protocolar no sentido de estabelecer um 

princípio historicamente imprescindível ao processo em uma seara de 

abordagem em que a sua inserção apresenta-se inaplicável em termos 

concretos, por existir expressa vedação legal a atividade que poderia dar ensejo 

a qualquer parcialidade. 

 

 

4.2 O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA ATIVIDADE DA MEDIAÇÃO. 

 

De tudo quanto foi exposto, reconhece-se que a ideia de um princípio de 

imparcialidade no âmbito de uma atividade em que não se vislumbra o autoriza 

qualquer análise meritória é absolutamente equivocada. 

 

Há, entretanto, que se delinear o reconhecimento de um princípio que não 

se encontra aclarado no texto, mas que guarda absoluta pertinência em relação 

à atividade de mediação, que é exatamente o princípio da efetividade. Note-se 

que a efetividade é reconhecível não apenas como um elemento fundamental à 

atividade de mediação como se caracteriza por ser o elemento justificador da 

própria existência do instituto. 

 

Explico. Os métodos não adversariais de resolução de conflitos, dentre os 

quais a mediação é reconhecida e legitimada pela própria lei de mediação (bem 
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como pelo NCPC236 e pela Resolução nº 125 do CNJ237) surgiram, como já se 

pontuou, como instrumento para viabilizar um Acesso à Justiça mais pleno, 

afastando a aplicação das normas jurisdicionais típicas como únicas fontes para 

promover a pacificação dos litígios em sociedade. 

 

Os elementos complicadores de natureza material, são reconhecidamente 

os fatores ensejadores para a busca de alternativas viáveis à promoção deste 

dito Acesso à Justiça, considerando que em período anterior ao surgimento 

legitimado de tais ferramentas, o que se verificava era um judiciário de 

efetividade duvidosa e sem perspectivas de soluções viáveis à solução das suas 

inconsistências, conforme posicionamento de Bezerra.238 

 

Ao pontuar esta realidade, se observa que os textos normativos, quando 

interpretados de forma alheia à realidade social não têm a possibilidade de 

promover influências efetivas nas vidas dos jurisdicionados, aparentando mera 

“paisagem” técnico-burocrática, vez que apenas cumprem papel retórico, 

 

236 Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. [...] § 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, LEI Nº 13.256/2016 Código de Processo Civil. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm  acesso em 
janeiro de 2020. 
 
237 CONSIDERANDO que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de 
pacificação social, solução e prevenção de litígios, e que a sua apropriada disciplina 
em programas já implementados no país tem reduzido a excessiva judicialização dos 
conflitos de interesses, a quantidade de recursos e de execução de sentenças; 
Disponível em <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=156> 
Acesso em janeiro de 2020. 
 
238 Tecnicamente, aponta como obstáculos à efetividade do acesso à justiça, as custas 
que inviabilizam as pequenas causas, o tempo gasto no processo, (a demora da justiça 
é injustiça), a utopia da igualdade das partes perante a lei e os processos, o escasso 
conhecimento do homem comum a respeito da maneira de ajuizar as demandas, e até 
a obrigatoriedade de alguns sistemas como o nosso, de contratação de advogados, o 
que gera honorários de custo elevado, tudo isso é obstáculo a um efetivo acesso à 
justiça. 
BEZERRA, Paulo Cesar Santos. Acesso à justiça: um problema ético-social no 
plano da realização do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p.128. 
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conferindo uma resposta legal, mas inaplicável à situação concreta, conforme 

pontua Nalini.239      

 

Águida Arruda  Barbosa240 pontua, ainda, a ideia de que o fundamento 

maior da criação da Lei de mediação, no contexto do sistema multiportas, foi 

realmente promover efetividade às atividades de acesso à justiça, a despeito das 

manifestações insuficientes por parte da sistemática processual tradicional. 

 

Ora, se a jurisdição formal do Estado cumprisse de forma ampla o seu 

papel e tivesse o condão de garantir integralmente apresentação pública do 

serviço de resolução de conflitos ao administrado, qual seria a justificativa para 

a criação de um sistema multiportas com várias possibilidades e alternativas 

viáveis para se dar concretude e eficácia à solução de conflitos? 

 

 Desta forma, reconhece-se a existência de dois modelos de eficácia241. A 

jurídica que é aquela que está atrelada à produção de efeitos jurídicos face ao 

ordenamento, inclusive, em relação à figura do Estado. Essa primeira 

classificação é confirmada em razão da aplicabilidade, executoriedade e 

 

239A barreira da pobreza impede a submissão de todos os conflitos à apreciação de um 
juiz imparcial. Mas é verdadeiramente trágica se considerada a dimensão do acesso do 
pobre aos direitos. Os despossuídos são privados até dos direitos fundamentais de 
primeira geração, para eles meras declarações retóricas, sem repercussão em sua vida 
prática. 
  
NALINI, José Renato. Novas Perspectivas no Acesso à Justiça. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/dados/lex/acesso/textos/perspec_justica.html>. Acesso em 
dezembro de 2019. 
 
240 A mediação insere-se na busca de redução do distanciamento cada vez mais 
crescente entre o Judiciário e o cidadão, num primeiro plano, visa-se buscar meios de 
desafogar o Judiciário, sem nenhuma preocupação em eliminar as causas do imenso 
número de processos que esmagam os tribunais. [...] Trata-se de um projeto de lei com 
primorosa tecnicidade dada ao texto final da forma consensuada; porém, seu conteúdo 
visa desafogar o Judiciário, sem nenhuma abrangência capaz de não mais afogá-lo, 
passando a diluir as causas que ensejam essa crise insustentável. 
 
BARBOSA, Águida Arruda. Mediação familiar interdisciplinar. São Paulo: Atlas S/A, 
2015, p.17-19 
 
241 Para os fins do presente estudo, se tratarão os termos "eficácia" e "efetividade” como 
sendo sinônimos. 
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exigibilidade, considerando, por óbvio, normas jurídicas decorrentes da figura 

estatal. 

 

A eficácia social, por sua vez, refere-se ao grau de aceitabilidade da 

Norma em relação à determinada sociedade, considerando que os 

administrados entendem que aquela Norma estabelecida é legítima e que 

efetivamente é capaz de produzir efeitos concretos na sua vida cotidiana 

 

Esta eficácia jurídica, segundo Luís Roberto Barroso242 estaria atrelada a 

produção de efeitos jurídicos no tocante a regulação do cotidiano social bem 

como a possibilidade de estado e cidadão travarem relações jurídicas 

mutuamente. 

  

Do ponto de vista da previsão constitucional, repise-se a ideia de 

produção de efeitos imediatos das normas que dão materialidade aos direitos e 

garantias fundamentais, o que claramente se verifica como hipótese da atividade 

de mediação, posto que cuida diretamente de ferramentas de acesso à justiça. 

 

 De tal modo se pode identificar que o princípio da efetividade (que 

aqui se propõe ser reconhecido no âmbito da mediação), ao contrário do já 

criticado princípio da imparcialidade, encontra tanto respaldo constitucional 

quanto justificativa social. 

 

 Sob o fundamento constitucional é possível reconhecer a existência de 

princípios gerais que dão suporte e reconhecimento a esta manifestação 

principiológica específica. Repisem-se os princípios da Inafastabilidade da 

Jurisdição estabelecido no artigo 5° XXXV e no princípio da Máxima 

Efetividade dos Direitos Fundamentais, entabulado no artigo 5° parágrafo 1°, 

ambos da Constituição Federal. O primeiro a dar destaque às prerrogativas que 

devem ser atribuídas ao jurisdicionado no sentido de ter acesso amplo à justiça; 

 

 
242 BARROSO, Luís Roberto. A nova interpretação constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006. 
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o segundo a confirmar que os direitos fundamentais (como é o caso do acesso 

ao sistema multiportas que engloba a atividade da mediação) devem contar com 

aplicabilidade ampla e imediata: CF Art. 5º, § 1º As normas definidoras dos 

direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 

 

 Essa opção do legislador constitucional em reconhecer de maneira 

expressa a aplicação imediata de tais direitos e garantias demonstra claramente 

a sua intenção em dar um status eficacial de maior relevância a tal categoria de 

norma reconhecendo a sua relevância em âmbito constitucional, e 

estabelecendo formalmente uma vinculação à sua estrita observância no que 

concerne a produção dos seus efeitos concretos. 

 

Na doutrina de Ingo Wolfgang Sarlet243, se reconhece objetivamente o 

posicionamento de que - em razão do princípio da máxima efetividade - deverá 

o intérprete do direito buscar a plena realização de determinado direito 

fundamental, considerando o desta maneira não apenas a sua adequação formal 

ao sistema jurídico mas, sobretudo, a possibilidade deste promover mudanças 

ou estabelecer segurança concreta aos jurisdicionados. 

 

 A justificativa social, por sua vez, fica demonstrada através dos próprios 

fundamentos justificadores do sistema multiportas previstos na Constituição 

Federal, na legislação processual e na própria lei de mediação. Como já se 

pontuou, a busca por alternativas viáveis ao acesso amplo à justiça decorreu da 

identificação de nítidos problemas de efetividade no tocante à concretização de 

tais direitos. 

 

 Nesta linha, a doutrina de Dalla244 é precisa em pontuar serem os métodos 

adequados de solução de controvérsias (à luz do nosso estudo, a atividade de 

 

243 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 9ª Edição. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora Ltda. 2008 p. 286. 
 
244 Não se pode olvidar que os meios adequados de solução de controvérsias 
apresentam-se, desde a segunda metade do século XX, como a melhor saída para os 
problemas de lentidão e falta de efetividade da justiça estatal. 
 
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Op. cit. p.35 
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mediação) as ferramentas que melhor solucionam os profundos problemas 

atrelados a morosidade e à falta de efetividade da jurisdição formal do Estado. 

 

Propõe-se, ainda, como fundamento de tal princípio que este direcione 

toda a atividade de mediação à sua finalidade prática, qual seja, viabilizar 

acordos entre as partes, pacificar seus conflitos e auxiliar na redução dos 

processos em tramitação observando, para tanto, as demandas concretas em 

cada localidade a direcionar as medidas práticas para conferir esta efetividade 

pretendida.  

 

Neste ponto, se suprimiria o princípio da imparcialidade do mediador (bem 

como os fundamentos de impedimento e suspeição da atividade de mediação), 

dando-se lugar ao proposto “Princípio da Efetividade da Mediação” com o 

objetivo de conferir maior coerência normativa ao citado instituto e legitimar 

possibilidades de adoção de medidas locais de promoção destes objetivos 

observando as peculiaridades regionais de aplicação da norma.   

 

Note-se, neste aspecto, que a própria lei de mediação245 já cria a ideia de 

regionalidade no tocante à implementação da atividade quando delega aos 

tribunais de justiça dos Estados da federação (observando as diretrizes gerais 

do CNJ) gerenciar as atividades atinentes às mediações judiciais. O que se 

depreende, portanto, é uma opção do legislador em descentralizar os elementos 

práticos atrelados à materialização desta promoção de acesso à justiça. 

 

Ademais, o princípio da efetividade da atividade de mediação deve ser 

igualmente reconhecido como norma corolária ao já consolidado princípio da 

 

245 Art. 24. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, 
responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, pré-
processuais e processuais, e pelo desenvolvimento de programas destinados a 
auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. 
Parágrafo único. A composição e a organização do centro serão definidas pelo 
respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça. 
 
BRASIL. LEI DE MEDIAÇÃO Nº 13.140/2015. Art. 29. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13140.htm. Acesso 
em  janeiro de 2020 
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efetividade processual. Este, reconhecidamente se funda na ideia de que não é 

suficiente ao processo que este ofereça uma resposta estritamente formal as 

demandas de jurisdição, mas antes nos garanta um conjunto de efeitos de ordem 

prática atrelados à atividade de acesso à justiça. A efetividade, no campo 

processual, decorrendo da determinação de que o devido processo legal seja 

respeitado em observância aos fundamentos práticos desta importante 

ferramenta de harmonização social.  

 

Pautando-se nesta premissa, Fredie Didier Jr246. reconhece que é 

insuficiente à atividade jurisdicional que o processo compra uma função 

estritamente formal. Para além de um instrumento que confere segurança 

jurídica aos administrados, deve o processo garantir a satisfação efetiva do 

direito que se pleiteia, sob pena de se estar diante de um mecanismo 

estritamente formal, mas desprovido de utilidade prática. 

 

 De maneira simétrica, reconhece-se que no campo do processo é 

fundamental que as medidas adotadas pela jurisdição tenham a possibilidade de 

gerar a satisfação da demanda material posta à apreciação do juiz. Na atividade 

de mediação, nesta mesma linha, deve-se compreender que todas as medidas 

adotadas devem ser direcionadas a promoção de uma composição que seja 

satisfatória às partes e que permita a manutenção das relações jurídicas/sociais 

entre as partes para além do conflito. 

 

Por fim, é importante frisar que aqui não se pretende propor a criação de 

um novo princípio, atividade que, pontue-se, já restou criticada neste trabalho 

 
246 [...] da cláusula geral do devido processo legal podem ser extraídos todos os 
princípios que regem o Direito processual [...] Dela também se extrai o princípio da 
efetividade: os direitos devem ser, além de reconhecidos, efetivados. Processo devido 
é processo efetivo. O princípio da atividade garante o direito fundamental a tutela 
executiva o que consiste na exigência de um sistema completo de tutela executiva no 
qual existem meios executivos capazes de proporcionar pronta integral satisfação a 
qualquer direito merecedor de tutela executiva".O artigo 4 do CPC, embora em nível 
infraconstitucional, reforça esse princípio como Norma fundamental do processo civil 
brasileiro, ao incluir o direito à atividade satisfativa. 
 
DIDIER JR. Curso de Direito Processual Civil.17ª ed. Salvador: JusPodivm, 2015, v1, 
p.144. 
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quando se citou os riscos do panprincipiologismo à segurança, integridade e 

coerência do direito à luz da Constituição Federal. O que aqui se reclama é o 

reconhecimento de um princípio que, embora patente e de indiscutível aplicação, 

não se encontra positivado no texto da lei de mediação. 

 

Reforce-se, ao se defender o reconhecimento do princípio da efetividade 

da mediação, que existe farto lastro normativo (constitucional e 

infraconstitucional) a apresentar fundamentos que dão sustentação e 

legitimidade a inserção deste na legislação. 

 

Ademais a doutrina, como se pontuou, faz coro à adoção de medidas 

voltadas para promover o acesso à justiça, baseando-se exatamente nos 

elementos que se voltam a prescrever a efetividade como objetivo finalístico do 

sistema multiportas, aqui representado pela atividade de mediação. 
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CONCLUSÃO 

 

Diante daquilo que já foi anteriormente discutido ao longo do presente 

trabalho, é possível reconhecer a existência de uma série de elementos 

preliminares analisados à luz da doutrina e do ordenamento jurídico que 

fundamentam os resultados e conclusões que se passa a abordar nesta etapa 

final da pesquisa. 

 

Em sede de uma tese de doutoramento, é imprescindível verificar se 

alguns dos elementos centrais colocados em discussão poderão ser 

efetivamente analisados e quais foram os resultados encontrados após uma 

reflexão acerca do objeto sobre discussão. 

 

Antes de se apresentar as conclusões a, é importante revisitar alguns 

pontos necessários à construção das compreensões e posicionamentos 

estabelecidos ao longo do trabalho para explicitar os caminhos até aqui 

percorridos.  

 

Tem-se, nesta retrospectiva, que o primado da busca pelo acesso à justiça 

é algo buscado em todas as sociedades, desde que os estados nacionais 

passaram a ser fundamentados na ideia do direito como elemento balizador das 

condutas humanas. 

  

Entretanto, este fundamento de se buscar a promoção do acesso justiça 

- no sentido de garantir igualdade e regulação nas relações conflituosas em cada 

sociedade organizada - historicamente encontrou oposições para ser 

materializada, considerando-se as questões de ordem social e econômica (e 

muitas vezes normativa) que se apresentavam como elementos impeditivos em 

relação à materialização plena de tal princípio. 

 

Estas dificuldades de um estado promover o acesso efetivo à justiça foram 

causados de forma sistêmica, na medida em que as promessas não cumpridas 

da modernidade trouxeram consigo uma distância significativa entre aquilo que 

estava prescrito nos códigos e o que se observava na realidade prática.  
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Nesta linha, o conceito constitucional de acesso à justiça, bem como o da 

inafastabilidade da jurisdição precisaram passar por um momento de 

reconstrução, abandonando a sua interpretação restritiva (atrelando o acesso à 

justiça exclusivamente à jurisdição do Estado) e passando a reconhecer outras 

ferramentas igualmente hábeis, tais quais os métodos não adversariais de 

soluções de conflitos. 

 

Nesse sentido, foram verificados diversos movimentos voltados à 

promoção de um acesso à justiça, considerando a necessidade de este se 

apresentar como mais amplo, vindo a garantir aos cidadãos não apenas a 

solução formal das questões litigiosas mas, sobretudo, a possibilidade de 

preservação das suas relações jurídicas e sociais. 

 

Dentre muitas ferramentas normativas criadas para promover este acesso 

à justiça sob um enfoque mais direcionado à efetividade, ganharam destaque a 

Lei de arbitragem, a resolução nº 125 do conselho nacional de justiça, o Novo 

Código de Processo Civil e a lei 13140/2015 (Mediação). Todos estes 

instrumentos voltados a dar efetividade a o acesso à justiça através do 

denominado do sistema multiportas.  

 

Este arcabouço normativo foi construído com a finalidade de fomentar as 

práticas adequadas de soluções de conflitos e incentivar uma mudança 

comportamental envolvendo os cidadãos e a própria comunidade jurídica no 

sentido de reconhecer que a jurisdição estatal – limitada – deve ser utilizada 

como a sua última ratio. As ferramentas não adversariais, por seu turno, 

passaram a oferecer diversas vantagens no tocante à ampliação do acesso, 

sobretudo ao se preocuparem em promover a preservação das relações entre 

as partes litigantes, para além de um gerenciamento contingencial dos conflitos 

pelo Estado.  

 

Dentre as ferramentas abordadas ao longo da presente pesquisa, elegeu-

se a figura da mediação – tendo-se como suporte sua principiologica - como 

método adequado de solução de conflitos de notória relevância no contexto 
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jurídico nacional, considerando a existência de uma lei própria a conferir-lhe 

regulamentação e o fato de que a Constituição e o código de processo civil e 

atribuem respaldo normativo. 

 

A lei de mediação, para ser reconhecida como sendo de aplicabilidade 

plena deve - no âmbito dos seus elementos principiologicos - estar atrelada a 

uma função cujo respaldo constitucional seja evidente aos seus dispositivos. Em 

relação ao tipo de direitos que são objetos de proteção na Lei de Mediação, 

podem-se reconhecer o acesso à justiça como uma garantia constitucional que 

atribui aos elementos normativos da própria legislação de mediação uma status 

de norma autoaplicável. 

 

Para tanto, o que se observa é que a lei de mediação atrelada aos seus 

princípios nada mais é que um braço de manifestação concreta das orientações 

principiológicas entabulados pela constituição para a materialização do acesso 

à justiça 

 

Ressalte-se, que em momento de desfecho do presente trabalho, não se 

pretende de maneira otimista defender a ideia de que o procedimento de 

mediação, bem como a sua Lei própria, beiram a perfeição e são instrumentos 

que garantem de forma plena e efetiva o acesso à justiça. O que se quer, na 

verdade, é defender a ideia de que através da mediação, bem como pelas outras 

ferramentas de acesso justiça, é possível que se dê materialidade ao sistema 

multiportas. Este, por sua vez, abre um leque de possibilidades para que a 

facilitação de um multifacetado acesso à justiça ganhei mais pujança. 

 

É imprescindível, neste ponto, que se faça uma releitura dos princípios da 

lei de mediação no sentido de verificar a sua adequação ao instituto e, por 

consequência, identificar cílios contribuem ou não para o fortalecimento do 

instituto e para a segurança jurídica dos administrados que dele se utilizam. Ao 

longo do presente trabalho, a título de referência, se criticou o princípio da 

imparcialidade do mediador por entendê-lo totalmente descabido nas atividades 

de mediação e se sustentou o reconhecimento do princípio da efetividade da 
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atividade da mediação (que hoje não se encontra posto no texto normativo 

citado).  

 

Aos olhos do autor do presente trabalho, com base nas leituras e 

pesquisas realizadas, o primeiro princípio deve ser retirado do texto da Lei de 

mediação e o segundo nela inserido, por uma questão de coerência e de 

integridade entre os fatores: Constituição e Lei ordinária, no tocante à 

aplicabilidade prática face aos jurisdicionados. 

 

Diante destas premissas, podem ser consideradas as seguintes 

conclusões: 

 

1 – A transição da modernidade para a pós-modernidade se evidenciou 

preponderantemente em razão daquele conjunto de promessas não cumpridas 

em relação a construção de um estado de bem-estar social ao indivíduo. O 

acesso à justiça passou por todas as fases da modernidade, e no seu declínio 

se verificou como elemento normativo de natureza puramente retórica. 

 

2 - Os métodos não adversariais de solução de conflitos representam um 

caminho viável de se alcançar ou, ao menos de se aproximar de um ideal de 

acesso à justiça amplo, amparado nos princípios constitucionais, como 

verdadeiras ferramentas de materialização de garantias fundamentais. 

 

3 - A interpretação extensiva ao artigo 5º XXXV da constituição é condição 

indispensável à administração de conflitos a época contemporânea, vez que 

quebram a lógica formalista de apego extremado à jurisdição estatal como única 

fonte viável à resolução de conflitos entre os administrados. 

 

4 - Os princípios processuais atrelados as ferramentas adequadas e 

soluções de conflitos passaram a formar um sistema integrado de promoção de 

acesso à justiça servindo de ponte entre os princípios da inafastabilidade da 

jurisdição e da máxima efetividade, ambos constitucionais, e a principiologia da 

Lei de Mediação. 
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5 – O “assujeitamento” da condução das demandas judiciais, 

notadamente aquelas em que o Magistrado decidia com base nos seus juízos 

morais, é um é um dos fatores que mais colabora para a fragilização do direito, 

representando verdadeiro desfavor em relação ao pleno acesso à justiça, vez 

que a prestação jurisdicional, ainda que formalmente ocorra, fica à mercê da 

moral e não do direito.  

 

6 – Os mecanismos não adversariais de resolução de conflitos 

representaram um Marco divisor de águas na promoção do pleno acesso à 

justiça, considerando que se propunha a encontrar soluções baseados na 

consensualidade, ao invés da tradicional lógica das sentenças decisórias. 

 

7 – ao instituir os métodos adequados de solução de conflitos como 

verdadeira política pública do Estado brasileiro, a resolução nº 125 do CNJ 

pavimentou verdadeiramente o caminho para a inserção do novo código de 

Processo Civil e a Lei de Mediação normatizar em os métodos adequados de 

soluções de conflitos sob a égide de uma visão principiológica sistematicamente 

organizada. Por meio deste conjunto de fatores o fundamento do sistema 

multiportas pôde ser erguido. 

 

8 – O procedimento de mediação, como se encontra instituído nos termos 

da Lei 13140/2015 se apresenta - no contexto do ordenamento jurídico brasileiro 

- como o método adequado de soluções de conflitos que de maneira mais 

profícua assegura o protagonismo das partes em conflito. Tal fato se dá em razão 

de que a participação do mediador se verifica estritamente no campo da 

facilitação da comunicação entre os litigantes. 

 

9 – A recente experiência brasileira em relação a implementação destes 

citados mecanismos não adversariais de solução de conflitos se encontra 

fartamente respaldada na experiência jurídica de outros Estados, cuja amplitude 

do acesso à justiça é assegurada em larga medida exatamente através na busca 

por soluções de conflitos para além da utilização do aparelhamento de jurisdição 

estatal tradicional. 
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10 - O legislador do código de Processo Civil brasileiro se preocupou em 

contemplar os métodos não adversariais de soluções de conflitos, mais 

especialmente mediação, nos termos expressos da codificação. Tal fato permite 

reconhecer uma verdadeira mudança de modelo de gerenciamento de conflitos 

pelo Estado nacional, tendo em conta que o próprio poder público passa a 

reconhecer a insuficiência de um modelo unifocal estatizado de promoção de 

acesso à justiça. 

 
11 – Princípios jurídicos são normas plenas, com mesmo grau de 

aplicabilidade que as regras. Aqueles, entretanto, precisam ser reconhecidos 

como elementos de observância obrigatória pela doutrina e pelos tribunais para 

que a fiscalização contra o seu comprimento se dê de forma mais objetiva. 

 
12 – Os princípios se caracterizam como elementos condutores a vincular 

as condutas humanas, bem como para o gerenciamento das questões jurídicas 

por parte do Estado. Neste espaço, é imprescindível que haja entre a previsão 

principiológica e a norma regra aquele da materialidade uma relação de 

vinculação plena. 

 

13 – O reconhecimento do acesso à justiça como verdadeira garantia 

constitucional, é o quê da legitimidade para que se possa buscar a 

implementação efetiva das atividades de mediação, vez que esta surgiu no 

ordenamento jurídico exatamente com a finalidade de promover uma cesso a 

justiça baseado no seu aspecto fático. 

 

14 – O arcabouço principiologico da Lei de Mediação é, em grande medida, 

adequada aos objetivos para os quais legislação foi criada, voltando-se a instituir 

um gerenciamento de conflitos sem os formalistas e rebuscamentos da norma 

processual. Reconhecendo-se, inclusive na parte preambular da resolução nº 

125 do CNJ (que dá respaldo à mediação) a necessidade de se buscar meios 

para além da atividade estatal a promover um acesso mais amplo (e material) à 

justiça.  
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15 - A inaplicabilidade formal e material do princípio da imparcialidade do 

mediador demonstra, por parte do legislador, a adoção de uma medida que não 

cumpre qualquer finalidade prática, fazendo com que o princípio seja 

inadequado, incompatível com a própria natureza fundamental do instituto. 

Entende-se, nesse aspecto, a imperiosa necessidade de afastamento de tal 

princípio da Lei de Mediação, bem como de todas as normas regras que a ele 

são correlatas considerando que, no âmbito da mediação, nenhuma atividade 

cognitiva ligada à tomada de decisões é prevista, sequer autorizada, em relação 

ao mediador. Este, conforme já se repisou anteriormente, tem a sua atividade 

estritamente limitada em viabilizar aproximação das partes para que estas 

resolvam, por elas mesmas, a questão conflituosa. 

 

16 – A efetividade é condição indispensável e legitimadora para o 

reconhecimento de qualquer princípio. Se ele representa um conjunto normativo 

direcionado ao orientar comportamentos humanos e orientar a interpretação de 

normas regras, à luz da Constituição Federal, a sua falta de potencial para 

produzir efeitos jurídicos coloca em xeque a sua própria existência. 

 

17– Princípios não podem ser criados. São, antes, reconhecidos como 

tais por serem elementos norteadores das condutas humanas e por 

demonstrarem de maneira material qual o espírito constitucional mais adequado 

a direcionar a legislação ele decorrente. A prática hodierna de se criar e invocar 

princípios, de acordo com as circunstâncias (panprincipiologismo), é prática 

absolutamente nociva à segurança jurídica e ao próprio estado de Direito na 

medida em que este se propõe a entregar ao jurisdicionado uma resposta 

constitucionalmente correta. 

 

18 – O direito constitucional a uma tutela jurisdicional adequada e 

pacificadora são garantias inafastáveis do acesso à justiça. Se apresentam como 

alguns dos fatores que sustentam a ideia de vinculação dos poderes públicos 

em promover ativamente este acesso, sobretudo por ser uma questão de política 

pública, instituída através da já citada Resolução nº 125 do CNJ. 
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19 – Com base no princípio da máxima efetividade dos direitos 

fundamentais, estabelecida nos termos do artigo 5º § 1º da Constituição Federal, 

é possível se identificar em sede de Lei de Mediação (ainda que não se encontre 

formalmente escrito) a presença do princípio da efetividade da atividade de 

mediação. Este deve indicar que se deve lançar mão de todas as medidas 

possíveis a serem adotadas para se promover uma pacificação de conflitos que 

garanta a produção dos seus efeitos práticos.  Em nome da pacificação, tal 

princípio deverá ser reconhecível - mesmo depois de concluída a atividade 

propriamente dita, seja no âmbito das mediações judicial ou extrajudicial. Por 

uma questão de segurança jurídica, e por estar em plena sintonia com a previsão 

constitucional, tal princípio deve ser não apenas reconhecido, como positivado 

nos termos da legislação de mediação em vigência. 
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